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DEKLARACIJA
Skupščina Republike Slovenije o vojni v Republiki Hrvaški
Skupščina Republike Slovenije je na
skupni seji vseh zborov, 28. avgusta
1991, obravnavala vse bolj nevarno
stopnjevanje vojne v Republiki Hrvaški
in na podlagi 253. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije sprejela
naslednjo
DEKLARACIJO
1. Skupščina Republike Slovenije
z ogorčenjem in zgroženostjo ob vse hujših napadih na civilno prebivalstvo hrvaških mest in vasi obsoja neprikrito sodelovanje enot Jugoslovanske armade
z oboroženimi skupinami srbske manjšine v Republiki Hrvaški in njeno podporo
terorističnim in četniškim enotam iz Republike Srbije. Jugoslovanska armada
napada civilno prebivalstvo, enote hrvaške policije in Narodne garde z vsemi
razpoložljivimi sredstvi in v ta namen
uporablja ne le enote, ki so bile doslej
stacionirane na ozemlju Hrvaške, temveč
tudi enote iz drugih delov Jugoslavije,
zlasti enote, popolnjene z dodatno mobiliziranimi rezervisti srbske narodnosti.
Vsa ta dejstva pričajo, da Jugoslovanska
armada deluje na ozemlju Republike Hrvaške kot agresor in očitno sodeluje pri
okupaciji velikega dela ozemlja Republi-

ke Hrvaške, ki se ga želi polastiti Srbija.
Tako Jugoslovanska armada poskuša
ponovno vzpostaviti unitaristično, totalitarno komunistično jugoslovansko državo ali vsaj omogočiti nastanek takoimenovane Velike Srbije z zasedbo ozemelj,
na katerih živijo drugi narodi.
2. Vojna na Hrvaškem je usodnega pomena tako za prihodnost Slovenije kot za
utrjevanje mladih demokracij v vsej nekdanji Vzhodni Evropi. Zato bo Slovenija
Hrvaški ponudila konkretno humanitarno
in zdravstveno pomoč, zaščito zlasti civilnih žrtev te umazane vojne in materialno
pomoč. Slovenija se bo vključila v informiranje mednarodne javnosti, spodbujala bo inštitucije civilne družbe, ki lahko
prispevajo k zaustavitvi agresije (npr. organizacijo staršev vojakov v J A itd.) ter si
prizadevala po svojih močeh prispevati
k ponovni vzpostavitvi porušenega zaupanja med prebivalstvom različnih narodnosti na Hrvaškem.
3. Skupščina Republike Slovenije poziva parlamente in vlade vseh evropskih in
drugih demokratičnih držav naj storijo
vse, da se agresija na Hrvaškem konča in
s tem omogočijo, da Republika Hrvaška
na demokratičen način uresniči pravico
hrvaškega naroda do samoodločbe in
hkrati zagotovi mednarodno uveljavljene

pravice manjšin v Republiki Hrvaški.
Skupščina Republike Slovenije ugo
tavlja, da po agresiji Jugoslovanske ar
made na Republiko Slovenijo in Republi
ko Hrvaško, Jugoslavije ni več mogoči
obnoviti niti kot enotne države, niti ko
realsocialistične federacije. Treba pa ji
preprečiti, da bi z nasilno zasedbo oze
melj drugih republik nastala nacionali
stična velikosrbska državna tvorba. Vse
ki so odgovorni za nasilje, Skupščina Re
publike Slovenije opozarja, da Sloveniji
ne bo nikdar priznala sprememb mej;
med republikami dosedanje SFRJ, ki b
nastale na nasilen način ali bi bile izsilje
ne na nedemokratičen način.
*
4. Skupščina Republike Slovenije pozi
va parlamente in vlade evropskih in dru
gih .držav, da čimprej priznajo Republiki
Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot su
vereni in neodvisni državi, s polno med
narodnopravno subjektiviteto in tudi ta
ko prispevajo k pospešenemu urejanji
odnosov med narodi na ozemlju bivši
Jugoslavije in s tem tudi k miru na ten'
ozemlju.
;!
5. Skupščina Republike Slovenije na j
slavlja to deklaracijo na parlamente vse/1
držav članic KVSE in na skupščine vse/j
republik dosedanje Jugoslavije.

SKLEP
Skupščine Republike Slovenije ob sprejemanju Deklaracije Skupščine Republike
Slovenije o vojni v Republiki Hrvaški
Skupščina Republike Slovenije je na
skupni seji vseh zborov, 28. avgusta
1991, ob sprejemu Deklaracije Skupščine Republike Slovenije o vojni v Republiki Hrvaški, na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
sprejela naslednje dodatne
SKLEPE
1. Skupščina Republike Slovenije nala-

ga Izvršnemu svetu Skupščine Republike
Slovenije, da pripravi konkreten program
pomoči suvereni in prijateljski Hrvaški,
da to pomoč organizira ter na naslednjih
sejah skupščine poroča o uresničevanju
tega programa.
2. Skupščina Republike Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skupščine Republike
Slovenije, da pripravi vse potrebno za
formalno priznanje Republike Hrvaške
kot samostojne in suverene države s pol-

no mednarodnopravno subjektiviteto ii
za vzpostavitev diplomatskih odnoso'
z Republiko Hrvaško.
3. Skupščina Republike Slovenije podpi
ra prizadevanje odborov staršev vojaškiI
obveznikov v JLA, da se njihove sinov>
preneha zlorabljati v oboroženih spope
dih, da služijo rok v domači republiki i
da se vrnejo domov takoj po odsluženj
rednega vojaškega roka.

SKLEP
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi Deklaracije o Jugoslaviji
Skupščina Republike Slovenije je na
skupni seji vseh zborov, 28. avgusta
1991, ob obravnavi Deklaracije o Jugoslaviji, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije sprejela
naslednji
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SKLEP
Skupščina Republike Slovenije podpira
deklaracijo o Jugoslaviji Evropske skupnosti, sprejeto na izrednem ministrskem
sestanku v Bruslju 27. avgusta 1991
s tem, da jo razume izključno kot prispe-

vek k urejanju odnosov med samostojn,
mi in neodvisnimi državami, nastalimi n)
ozemlju bivše SFRJ. Republika Slovenij
pa v nobenem primeru ne bo priznal
kakršnihkoli posledic te deklaracije, ki l
zanikale plebiscitno odločitev Slovenije

poročevale

SKLEP
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga za priznanje baltiških držav
in za vzpostavitev diplomatskih odnosov
Skupščina Republike Slovenije je na
skupni seji vseh zborov, 28. avgusta
1991, ob obravnavi predloga za priznanje baltiških držav in za vzpostavitev
diplomatskih odnosov z Litvo, Estonijo
in Latvijo, na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
sprejela naslednje

SKLEPE
1. Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je dne 16. maja 1990 priznala
veljavnost odločitve litovskega, estonskega in latvijskega parlamenta o neodvisnosti Litve, Estonije in Latvije, kot suverenih držav.
2. Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da sta se Republika Slovenija in

Republika Litva vzajemno že priznali in
predlaga takojšnjo navezavo diplomatskih odnosov.
Skupščina Republike Slovenije v danem
položaju predlaga takojšnje medsebojno
priznanje in navezavo diplomatskih odnosov tudi z Republiko Estonijo in Republiko Latvijo.
3. V ta namen Republika Slovenija pošilja v baltiške republike posebnega odposlanca.

SKLEP
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi
gospodarske problematike v Slo veni ji
Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je ob obravnavi gospodarske problematike v Sloveniji v nadaljevanju 23. seje, dne 10. 9. 1991, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
1. Ocene stanja, ki jih je pripravil Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije, ne
podajajo celovite in natančne slike gospodarske situacije v Sloveniji. Kriza,
v kateri se nahajamo, ni samo posledica
težav, ki jih je povzročila vojna, temveč
izraža dolgoletno gospodarsko recesijo

kot rezultat upadajoče konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva na tujih trgih
in naraščajočega strukturnega neskladja
slovenskega gospodarstva, ki je bilo predolgo izolirano od svetovnih trgov in ujeto v realsocialističen sistem in neustrezno ekonomsko politiko z ukrepi Zveznega izvršnega sveta.
Zato so ukrepi, ki jih predlaga Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije, še vedno
parcialni.
2. Zbor predlaga, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na podlagi predloženih gradiv, sklepov zborov in razprav
pripravi dopolnjen program ukrepov in
ga čimprej operacionalizira in dosledno
izvaja.

3. Težka gospodarska situacija zahteva,
da se Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije ustrezno reorganizira in usposobi za usklajeno in učinkovito vodenje
gospodarsko razvojne politike.
Zato zbor predlaga, da Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije do septembra pripravi predlog celovite rekonstrukcije vseh tistih resorjev, preko katerih poteka izvajanje gospodarske in razvojne politike, vključno s sektorji družbene infrastrukture.
Obenem pa naj Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije pripravi predlog
konsistentne in dolgoročne gospodarsko
razvojne politike osamosvojene Slovenije.

SKLEPI
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi kratkoročnih in
dolgoročnih ukrepov za izboljšanje gospodarskega stanja v Republiki Sloveniji
Zbor občin Skupščine Republike Slovenije je na svoji 23. seji, dne 1. 8. 1991 in
28. 8. 1991, ob obravnavi kratkoročnih in
dolgoročnih ukrepov za izboljšanje gospodarskega stanja v Republiki Sloveniji na podlagi 260. člena pošlo vika
Skupščine Republike Slovenije sprejel
naslednje
SKLEPE
1. Zbor občin Skupščine Republike Slovenije sprejema sklepa Zbora združenega dela z dne 31. 7. 1991.

2. Izvršni svet naj pripravi elemente za
vzpostavitev lastnega monetarnega sistema Republike Slovenije.
3. Omogočiti je treba vzpostavitev bilateralnih monetarnih odnosov z drugimi državami.
4. Izvršni svet naj vzpostavi sistemske
pogoje za funkcioniranje gospodarstva,
ki bodo zagotavljali dvig kvalitete proizvodov, s katerimi bodo podjetja lahko
konkurenčno nastopala na tujih tržiščih.
5. Izvršni svet naj organizacijsko in normativno reorganizira službo družbenega
knjigovodstva.

6. Zbor občin se ne strinja z ukinitvijo
dodatnih uvoznih obremenitev na blago
široke potrošnje, saj meni, da je treba
tovrsten uvoz destimulirati.
7. Izvršni svet naj spodbudi institucije za
usmerjanje gospodarstva v nadomestne
trge.
8. Izvršni svet naj čimprej pripravi spremembo zakona o izplačevanju osebnih
dohodkov.
9. Razmere v zdravstvu zahtevajo uvedbo
izrednih ukrepov pri financiranju zdravstva, pa tudi pri pripravi normativov in
standardov v zdravstveni dejavnosti.

SKLEP
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije za obravnavanje problematike
kinematografije v Republiki Sloveniji
Zbor občin Skupščine Republike Slovenije je ob določanju dnevnega reda 24.
seje zbora dne 28. 8. 1991 na podlagi
260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije sprejel naslednji

poročevalec

SKLEP
Izvršni svet Skupščine Reublike Slovenije naj čimprej pripravi in predloži v obravnavo Skupščini Republike Slovenije informacijo o problematiki kinematografije

v Republiki Sloveniji s predlogi ukrepov
za sanacijo razmer na tem področju.
Informacije naj predhodno obravnava
Odbor za kulturo Skupščine Republike
Slovenije in predloži zboru svoja stališča
in predloge.
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SKLEPI
Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine
Republike Slovenije ob obravnavi interpelacije delegatov v zvezi z razdelitvijo
proračunskih sredstev za pluralizacijo medijev
Družbenopolitični zbor Skupščine Republike Slovenije je ob obravnavi interpelacije delegatov Družbenopolitičnega
zbora v zvezi z razdelitvijo proračunskih
sredstev za pluralizacijo medijev v nadaljevanju 20. seje, dne 10. 9. in 11. 9.
1991, na podlagi 235. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije sprejel
naslednji
SKLEP
Družbenopolitični zbor nalaga Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije, da
najkasneje v štirinajstih dneh javno objavi kriterije za uporabo proračunskih sredstev za pluralizacijo medijev in objavi javni razpis za pridobitev uporabnikov teh
sredstev.
Zbor občin Skupščine Republike Slovenije je na 20. seji, dne 12. 6. 1991, ob

obravnavi interpelacije v zvezi z razdelitvijo proračunskih sredstev za pluralizacijo medijev na podlagi 235. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
sprejel naslednji
SKLEP
Zbor ugotavlja, da so bila sredstva republiškega proračuna na postavki »pluralizacija medijev« uporabljena za namen
kot ga določa Zakon o proračunu Republike Slovenije in da z dodelitvijo teh
sredstev niso bila kršena niti določila Zakona o proračunu Republike Slovenije
niti zakona o javni porabi Republike Slovenije.
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je na svoji 23. seji dne
12. junija 1991 obravnaval interpelacijo
delegatov Zbora združenega dela
Skupščine Republike Slovenije v zvezi

z razdelitvijo proračunskih sredstev
pluralizacijo medijev in na podlagi 2
člena poslovnika Skupščine Republi
Slovenije sprejel naslednji
SKLEP
Zbor združenega dela Skupščine I
publike Slovenije ugotavlja, da je Izvn
svet Skupščine Republike Slovenije c
govoril predvsem na zastavljena vpra.
nja, ni pa načel bistvenih vsebinsi
vprašanj same pluralizacije medijev,
vprašanje je širše in zahteva celovite
obravnavo.
Zbor združenega dela Skupščine Re/
blike Slovenije meni, da bi to problemi
ko celovito obravnavali ob posebnem /
ročilu Komisije za informiranje Skupš
ne Republike Slovenije o problemih sri
stev javnega obveščanja v Republiki S
veniji, ki naj jo pripravi za eno od jest
skih sej zborov Skupščine Republike S
venije.

ODREDBA
generalnega sekretarja Skupščine Republike Slovenije o prepovedi kajenja
v prostorih Skupščine Republike Slovenije
Na podlagi 45. člena zakona o varstvu
pri delu (prečiščeno besedilo, Uradni
list SRS, št. 47/8S) ter 26. in 27. člena
odloka o organizaciji In delu služb
Skupščine SR Slovenije (Uradni list o organizaciji in delu služb Skupščine SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/80, 27/84
In 20/89 in v soglasju s predsednikom
Skupčine Republike Slovenije izdajem
ODREDBO
'o prepovedi kajenja v prostorih Skupščine Republike Slovenije
1.
Na podlagi splošnih zahtev zdravstvenega varstva delegatov Skupščine Republike Slovenije, delavcev služb skupščine in
drugih uporabnikov prostorov v skupščini ter na podlagi zahtev protipožarne varnosti, je v določenih prostorih Skupščine
Republike Slovenije prepovedano kajenje.
2.
Kajenje je prepovedano v naslednjih prostorih:
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- velika in mala sejna dvorana ter sejna
dvorana 84/p
- salon,
- sejne sobe: 110, 209, 212, 217, 306 in
311,
- prostori arhiva,
- knjižnica in čitalnica,
- kuhinja,
- restavracija, razen v delu restavracije
pod stopniščem,
- tiskarna, razen v za to določenem prostoru,
- mizarska delavnica,
- elektro delavnice,
- snemalnica,
- operaterski servis,
- skladišče restavracije,
- skladišče papirja,
- skladišče ekonomata,
- skladišče v garažah,
- hodniki v kleti,
- podstrešje.
3.
Kajenje je prepovedano tudi v veliki in
mali dvorani v stavbi Tomšičeva 5, kadar
ju uporablja skupščina.

4.
Prepoved kajenja v salonu in sejnih i
bah izjemoma ne velja ob protokolarn
reprezentančnih in drugih podobnih c
godkih; o tem odloči prireditelj oziroi
organizator, upoštevajoč navade in že
udeležencev.
5.
V delovnih prostorih, kjer stalno ali t
časno dela dva ali več ljudi, naj se li
med seboj dogovorijo o tem, ali se v
kem prostoru kadi ali ne, upotevajoč
tem predvsem zahteve nekadilcev.
6.
Ustrezna služba naj poskrbi, da bc
prostori, kjer je kajenje prepovedal
vidno označeni.
7.
S to odredbo je treba seznaniti vse de
gate skupščine in delavce služb skupi
ne: objaviti jo je treba tudi v Poročevai
Skupščine Republike Slovenije.
8.
Ta odredba začne veljati 9. septemt
1991.

poročevai t

Osnutek zakona o GOZDOVIH - ESA 288
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 116. seji
5. 9. 1991 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O GOZDOVIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav-

kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Marija MARKEŠ, namestnica ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Jože FALKNER, svetovalec Izvršnega sveta v Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ani ZAVRL-BOGATAJ, svetovalka ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prahrano.

Osnutek zakona o gozdovih bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot matično delovno telo.

OSNUTEK ZAKONA o gozdovih
I. SPLOŠNE DOLOČBE

krepijo funkcije gozdov ali njihovih delov v prostoru.

1. člen
/1/ Ta zakon ureja sistem gospodarjenja z gozdovi in z gozdnim prostorom, s posamičnim gozdnim drevjem in s skupinami gozdnega drevja zunaj urbanih naselij (v nadaljnjem
besedilu: zunaj naselij).
/2/ Sistem gospodarjenja obsega načrtovanje in izvedbo ukrepov za uresničenje cilja gospodarjenja z gozdovi, z gozdnim
prostorom, s posamičnim gozdnim drevjem in s skupinami
gozdnega drevja zunaj naselij.

5. člen
/1/ Gozdovi so v zasebni, javni in zadružni lasti.
121 Zasebni gozdovi so v lasti fizičnih in civilnopravnih oseb.
/3/Javni gozdovi so v lasti Republike Slovenije oziroma lokalnih skupnosti.
/4/ Zadružni gozdovi so v lasti zadrug.
/5/ Z gozdovi gospodarijo lastniki.

2. člen
/1/ Cilj gospodarjenja z gozdovi in z gozdnim prostorom je
zagotoviti trajno optimalno delovanje gozda kot naravnega
ekosistema in hkrati uresničevati njegove funkcije.
121 Cilj gospodarjenja s posamičnim gozdnim drevjem in
s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij je ohraniti njihovo
vlogo v okolju.

6. člen
Lastninska pravica na gozdovih je omejena z:
- obveznim izvajanjem določb gozdnogojitvenih načrtov;
- možnostjo dostopa in gibanja drugim osebam;
- možnostjo nabiranja plodov, rastlin, gob in čebelarjenja
v skladu s posebnimi predpisi;
- dovoljenim lovom in nabiranjem prosto živečih živali
v skladu s posebnimi predpisi;
- drugimi omejitvami po zakonu.

3. člen
/1/ Gozdovi so naravni vir in nenadomestljiv dejavnik naravnega ravnovesja v prostoru ter nenadomestljiv pogoj za življenje in delo ljudi.
/2/ Funkcije gozdov so:
- okoljetvorne (varovalna, hidrološka, biotopska, klimatska,
higiensko - zdravstvena);
- proizvodne (lesna, lovnogospodarska, proizvodnja drugih
gozdnih proizvodov);
- kulturno pogojene ( rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, zaščitna, varovanje naravne in kulturne krajine in
drugih vrednot okolja, obrambna, estetska).
/3/ Gozdovi z izjemno poudarjeno katero koli funkcijo, razen
lesne, so gozdovi s posebnim pomenom.

7. člen
/1/ Gospodarjenje z gozdovi, gozdnim prostorom in ravnanje
s posamičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij se uresničujeta v gozdnogospodarskih območjih, ki jih določa Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije.
121 Gospodarjenje z gozdovi, gozdnim prostorom in ravnanje
s posamičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij se strokovno usmerjata z načrti za
gospodarjenje.
/3/ Razvoj gozdov, gozdnega prostora, posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj naselij usmerja,
usklajuje in spremlja Zavod za gozdove Slovenije /v nadaljnjem besedilu Zavod/.

4. člen
/1/ Z gozdovi je treba gospodariti sonaravno in v skladu
z načeli varstva narave, upoštevati njihovo večnamenskost in
zagotavljati njihovo trajnost ter krepitev:
- s povečevanjem prirastka in donosov;
- z medsebojno usklajenostjo gojenja in izkoriščanja;
- s trajnim in racionalnim obnavljanjem gozdov;
- z najustreznejšim izkoriščanjem gozdnih rastišč v skladu
z naravnim razvojem gozdnih združb.
121 S posamičnim gozdnim drevjem in s skupinami gozdnega
drevja zunaj naselij je treba gospodariti tako, da se ne ogrozi
ali zmanjša njihova vloga v okolju.
/3/ V gozdni prostor se sme posegati tako, da se ohranijo in

8. člen
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem in drugim
rastjem v obliki sestoja, ki kot ekosistem zagotavlja katero koli
funkcijo iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ne glede na
to, kot kaj je vpisano v zemljiškem katastru.
2. Za gozd se ne štejejo skupine gozdnega drevja na površini
do 5 arov, posamično gozdno drevje, obrečni in protivetrni
pasovi ter drevoredi, parki in plantaže gozdnega drevja ter
obore za rejo divjadi.
3. Gozdni prostor je krajina, v kateri gozdovi prevladujejo in
smiselno vključuje negozdno površino, ki je funkcionalno
povezana z gozdom in skupaj z njim zagotavlja uresničevanje

poročevalec
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funkcij gozda.
4. Območje gozdov zajema površino gozdov po 1. točki tega
člena, zmanjšano za površino, ki je v prostorskih delih gozdnogospodarskih načrtov predvidena za krčitev; in površino, ki
je v prostorskih delih gozdnogospodarskih načrtov predvidena za gozd.
5. Gozdovi s posebnim pomenom so varovalni gozdovi in
gozdovi s posebnim namenom.
6. Gospodarjenje z gozdovi obsega izvajanje ukrepov varstva,
gojenja in izkoriščanja gozdov, gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic ter druge gozdne infrastrukture, izvajanje ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer prosto
živečih živali ter izvajanje ukrepov za delovanje okoljetvornih
in kulturno pogojenih funkcij gozdov.
7. Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske
celote, v katerih se uresničuje cilj gospodarjenja, spremlja
razvoj gozdov in usmerjata gospodarjenje z gozdnim prostorom in ravnanje s posamičnim gozdnim drevjem oziroma
s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij.
8. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne
ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdu (protipožarne preseke in varovalni zidovi, varovalni pasovi ob železniških progah in drugih prometnicah, ki potekajo skozi gozd,
skladišča, stavbe ipd ), grajeni za gospodarjenje z gozdovi.
9. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja zaradi
spremembe namembnosti zemljišča.
10. Posek na golo je odstranitev vsega drevja v sestoju, kjer ni
predvidena sprememba namembnosti zemljišča, na nepomlajeni površini, ki presega površino, kot jo določa ena do dvakratna višina odraslega drevja na tem zemljišču, oziroma na
taki površini, da je izključen negovalni vpliv odraslega drevja
na mladovje. Kriterij enkratne višine se upošteva predvsem na
strmih in južnih legah ter za sencozdržne drevesne vrste.
11. Okrasna drevesa so vsa posekana drevesa iglavcev, namenjena za okras ali praznovanje.
12. Degradirani gozdovi so gozdovi, v katerih rodovitnost
rastišča pretežno ni izkoriščena zaradi čezmernega izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih proizvodov
ali zaradi zunanjih negativnih vplivov nanje.
13. Varstvena sečnja je sečnja okuženega ali s škodljivci
»napadenega drevja, ki pomeni nevarnost za širitev bolezni in
škodljivcev na drevje v okolici.
14. Preventivna varstvena dela so dela, ki se opravljajo
v gozdu, v skupinah gozdnega drevja ali na posamičnem
gozdnem drevju zunaj naselij zato, da se prepreči nastanek
škode ali širitev bolezni oziroma škodljivcev.
15. Največji možni posek je posek, ki v sestoju še zagotavlja
uresničevanje cilja gospodarjenja z gozdovi.
II. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE GOSPODARJENJA
1. Program razvoja gozdov Slovenije in načrti za
gospodarjenje
1.1 Program razvoja gozdov Slovenije
9.člen
V programu razvoja gozdov Slovenije se opredelijo nacionalna politika gospodarjenja z gozdovi in usmeritve za njihovo ohranitev in razvoj. Njegova sestavina je tudi program
ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom v gozdnem
prostoru, kjer se opredelijo splošne usmeritve za gospodarjenje s prosto živečimi živalmi, ter splošna navodila za ohranitev
in izboljšanje njihovih življenjskih razmer.
1.2 Načrti za gospodarjenje
10. člen
/1/ Načrti za gospodarjenje so gozdnogospodarski načrti,
načrti gospodarjenja z divjadjo in izvedbeni načrti.
121 Načrte za gospodarjenje izdelujejo Zavod ter pravne in
fizične osebe, ki jih pooblasti minister, pristojen za gozdarstvo. Zavod vodi evidenco o uresničevanju načrtov.
/3/ Lastniki imajo pravico sodelovati pri izdelavi načrtov za
gospodarjenje. Njihove potrebe in zahteve se v načrtih za
gospodarjenje v največji možni meri upoštevajo v skladu
z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami.
/4/ Zavod mora en izvod načrtov za gospodarjenje hraniti.
Vsebina načrtov za gospodarjenje je javnega značaja.
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/51 Podatki iz načrtov za gospodarjenje so podlaga za določitev in razvrstitev katastrske kulture gozd.
1.2.1 Gozdnogospodarski načrti
11. člen
/1/ Gozdnogospodarski načrti so podlaga za uresničevanje
cilja gospodarjenja z gozdovi in za prostorski plan republike,
njegove regionalne razdelave in za prostorske plane lokalnih
skupnosti. Obvezno izhodišče za njihovo izdelavo je stopnja
sprejemljivosti okolja, ki jo določijo Republika Slovenija in
lokalne skupnosti. Gozdnogospodarski načrti vsebujejo
biološke in prostorske sestavine.
121 Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za
vse gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju posebnosti na posameznih območjih, ki izhajajo iz dosedanjega
načina gospodarjenja z gozdom.
131 Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski načrti
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot.
Praviloma se izdelujejo za 10 let.
/4/ V gozdnogospodarskem načrtu območja se ob upoštevanju usmeritev iz programa razvoja gozdov Slovenije in zakonitosti razvoja gozdov v območju opredelijo cilji in usmeritve ter
predvidijo ukrepi za uresničevanje cilja gospodarjenja, ovrednotijo funkcije gozdov terugotovi stanje in opredeli razmerje
med prosto živečimi živalmi in okoljem, kar je podlaga za
izdelavo načrtov gospodarjenja z divjadjo. V prostorskem
delu gozdnogospodarskega načrta območja se opredeli
območje gozdov in povzamejo oziroma opredelijo območja
gozdov s posebnim pomenom.
151 V gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote se ob
upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta
območja opredelijo cilji in usmeritve ter ukrepi za uresničevanje cilja gospodarjenja po osnovnih ureditvenih oziroma planskih enotah gozdnega prostora s podrobnejšim ovrednotenjem funkcij gozdov. Sestavni del gozdno- gospodarskega
načrta gospodarske enote so tudi usmeritve za ravnanje
s posamičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij in kategorizacija gozdov po rodovitnosti rastišča in rastnosti sestoja. V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote se določi raba
gozda in površin, funkcionalno povezanih z gozdom, ter izdelata pregled in zasnova načrtovanih posegov v gozdni prostor
s študijo za celovito presojo vplivov teh posegov na okolje ter
opredelijo večfunkcionalna območja. Določijo se tudi prostorsko ureditveni pogoji za posege v gozdni prostor po
predpisih o urejanju prostora.
/6/ Gozdnogospodarski načrt se med veljavnostjo lahko spremeni ali dopolni, kadar je to potrebno zaradi nepredvidenih
sprememb v gozdovih.
1.2.2 Izvedbeni načrti
12. člen
Izvedbeni načrti so gozdnogojitveni načrti in letni plani
gospodarjenja z divjadjo v območju.
1.2.2.1 Gozdnogojitveni načrti
13. člen
/1/ V gozdnogojitvenem načrtu se ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote za določeno površino gozda opredelijo dela, s katerimi se uresniči
cilj gospodarjenja z gozdom.
/2/ Z gozdnogojitvenim načrtom se določijo vrsta, količina,
prostorska in časovna razporeditev, kakovost in intenziteta
potrebnih del, ki zagotavljajo uresničitev cilja gospodarjenja
izbor in izvor sadik za umetno obnovo ter pridobivanje drugih
gozdnih proizvodov. Opredeli se količina poseka, izbere in
označi drevje za posek, opredeli se način izvedbe sečnje in
spravila ter dajo usmeritve za varno delo. Pri določitvi največje možne količine poseka se upošteva rastnost sestoja.
/3/ Gozdnogojitveni načrt je treba dopolniti, če se stanj«
gozda, za katerega je bil ta načrt izdelan,toliko spremeni, d£
je treba v njem predvidena dela, potrebna za uresničitev cilja
gospodarjenja, spremeniti.
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/4/ Za površine, kjer je naravna ali kulturna dediščina, pripravi
organizacija, pristojna za njeno varstvo, usmeritve, ki jih mora
izdelovalec gozdnogojitvenega načrta pri njegovi izdelavi
upoštevati,
151 Za požarno ogrožene gozdove je treba v gozdnogojitvenem načrtu predvideti tudi ukrepe za varstvo pred požari.
/6/ Lastnik ima pravico sodelovati pri izdelavi in dopolnitvi
gozdnogojitvenega načrta. S podpisom potrdi, da se z gozdnogojitvenim načrtom strinja in da bo zagotovil njegovo izvedbo.
/7/ Če se lastnik ne strinja z gozdnogojitvenim načrtom, pristojni organ Zavoda tak načrt preveri. Po strokovni presoji in
odpravi morebitnih nepravilnosti ga lastnik mora izvajati.
1.3 Postopek sprejemanja programa razvoja gozdov
Slovenije in potrjevanja gozdnogospodarskih načrtov
14. člen
/1/ Program razvoja gozdov Slovenije sprejme Skupščina
Republike Slovenije.
/2/ Zavod izdela in razgrne osnutek gozdnogospodarskega
načrta.
/3/ H gozdnogospodarskim načrtom območij da soglasje
minister, pristojen za varstvo okolja in urejanje prostora.
H gozdnogospodarskim načrtom gospodarskih enot da
soglasje pristojni regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Soglasje je treba dati v dveh mesecih. Če
soglasje ni dano v roku, se šteje, da je dano.
/4/ Gozdnogospodarske načrte potrjuje minister, pristojen za
gozdarstvo, ki odloči o potrditvi gozdnogospodarskih načrtov
območij v šestih mesecih, o potrditvi gozdnogospodarskih
načrtov gospodarskih enot pa v treh mesecih po njihovi
predložitvi. Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov se
sprejemajo po določbah predpisov o urejanju prostora.
/5/ Če gozdnogospodarski načrt ni izdelan v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, se
zavrne. Zavod mora v roku, ki ga določi minister, pristojen za
gozdarstvo, gozdnogospodarski načrt uskladiti.
/6/ Spremembe in dopolnitve gozdnogospodarskih načrtov se
potrdijo po enakem postopku, kot se potrdijo gozdnogospodarski načrti.
15. člen
/1/ Minister, pristojen za gozdarstvo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo okolja, izda pravilnik o izdelavi
načrtov za gospodarjenje in o spremljanju razvoja gozdov ter
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelovalci načrtov za
gospodarjenje.
/2/ Vsebina in način izdelave načrtov gospodarjenja z divjadjo
in letnih planov gospodarjenja z divjadjo v območju ter postopek za njihovo potrjevanje se določijo z zakonorri, ki ureja
področje divjadi in lova.
2. Gojenje in izkoriščanje gozdov
16. člen
/1/ Lastnik se mora v svojem gozdu ravnati po načelu dobrega
gospodarja, tako da bistveno ne poslabša rodovitnosti
rastišča in rastnosti sestoja. Dela v gozdovih morajo biti
opravljena v ustreznem letnem času na način, s katerim se
najmanj ogroža gozdni ekosistem, in da se zagotavljata varstvo gozdov in varnost ljudi. Opravljajo se na podlagi gozdnogojitvenih načrtov.
2/ Lastnik mora varstvene sečnje in preventivna varstvena
dela opraviti takoj, ko opazi vzroke zanje oziroma ko ga nanje
opozori Zavod. Lastnik mora o opravljenem delu obvestiti
Zavod najpozneje v enem tednu.
/3/ Če lastnik ne opravi varstvenih sečenj oziroma preventivnih varstvenih del, mora o tem takoj oziroma najkasneje
v enem tednu po opozorilu Zavoda obvestiti Zavod. Zavod
zagotovi njihovo izvedbo na lastnikove stroške. Lastnik teh
sečenj oziroma teh del ne sme preprečevati.
/4/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda pravilnik o varstvu
gozdov.
17. člen
/1/ Dela v gozdu lahko opravljajo lastniki in za ta dela uspoporočevalec

sobljena izvajalska podjetja oziroma zasebniki (v nadaljnjem
besedilu: izvajalci).
/21 Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše minimalne
pogoje, ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolnjevati
izvajalci.
18. člen
/1/ V gozdovih je prepovedano zasekovati debla in obsekovati
veje; brstiti listje; pridobivati seme, smolo, steljo in okrasna
drevesa; lomiti, ruvati ali kako drugače uničevati oziroma
poškodovati drevesa, grmovje in zelišča ter njihove dele; pasti
živino; vnašati neavtohtone vrste rastlin in živali; razdirati
gnezdišča in druga bivališča prosto živečih živali; spreminjati
rastiščne pogoje z odstranjevanjem oziroma odnašanjem
zemlje ali s spreminjanjem nivoja podtalnice; odlagati smeti
in odpadke oziroma kakor koli onesnaževati gozd; graditi
objekte ali naprave; vsako drugo dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža
njegove funkcije, njegov obstoj in namen.
121 Ne glede na prejšnji odstavek lahko lastnik pridobiva seme,
smolo, steljo in okrasna drevesa ter druge gozdne proizvode,
namenjene domači obrti, tako da bistveno ne poslabša rastnosti sestoja, ne ogroža ohranitve gozdov in ne osiromaši
njihove drevesne sestave in kakovosti. Pridobivanje mora biti
opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu.
/3/ Prevoz in prodaja okrasnih dreves sta dovoljena, če so
opremljena s plombo, iz katere sta razvidni izvorno gozdnogospodarsko območje in leto poseka. Zavod izda plombe
lastniku na njegovo zahtevo.
/4/ Gozdne jase v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen
če je to določeno z gozdnogospodarskim načrtom.
19. člen
/1/ Posegi v posamično gozdno drevje in skupine gozdnega
drevja zunaj naselij, obrečne in protivetrne pasove so možni
le na podlagi navodila, ki ga na zahtevo lastnika oziroma po
uradni dolžnosti, če je tako določeno v gozdnogospodarskem
načrtu, izda Zavod.
121 Navodilo vsebuje usmeritve za izvedbo posegov, da z njimi
ne bi bila ogrožena vloga posamičnega gozdnega drevja ali
skupin gozdnega drevja v okolju.
20. člen
/1/ Gradnja objektov in drugi posegi v gozdni prostor ter
krčitve gozdov, za katere je potrebno dovoljenje za poseg
v prostor, se smejo dovoliti, če niso v nasprotju s ciljem
gospodarjenja z gozdovi.
121 Posegi iz prejšnjega odstavka morajo biti skladni s prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki jih določa gozdnogospodarski
načrt gospodarske enote.
/3/ Zavod da soglasje k dovoljenju za posege v prostor iz
prvega odstavka tega člena.
/4/ Soglasja iz prejšnjega odstavka ni mogoče izdati, kadar je
pričakovati, da bodo vplivi zgrajenega objekta ali posledice
njegovega delovanja ogrozili cilj gospodarjenja z gozdovi.
/5/ Zavod da soglasje k dovoljenju za poseg v prostor za
gradnjo objektov zunaj gozda, če je pričakovati, da bodo
vplivi zgrajenega objekta ali posledice njegovega delovanja
ogrozili cilj gospodarjenja z gozdovi.
161 Pogoje za izdajo soglasij iz četrtega in petega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za gozdarstvo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo okolja.
21. člen
/1/ Gozd je dovoljeno krčiti le, če je prej lokalni upravni organ,
pristojen za gozdarstvo, izdal dovoljenje za krčitev. Dovoljenje za krčitev gozda se lahko izda le za naslednje namene:
- da se spremeni gozd v kmetijsko kulturo;
- če je krčitev predvidena z gozdnogospodarskim načrtom,
ker je potrebna za oblikovanje površine oziroma grmišča za
divjad;
- če je krčitev gozda potrebna zaradi spremembe namembnosti zemljišča, določene s prostorskim aktom;
- da se zgradi gozdna cesta;
- za preseke za izgradnjo daljnovodov, žičnic ipd., široke nad
5 m;
- za posege, za katere so sprejeti prostorski akti, če je to
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potrebno po predpisih o urejanju prostora.
121 Za namene iz prejšnjega odstavka se dovoljenje za krčitev
gozda izda le, če je bilo poprej izdano dovoljenje za poseg
v prostor.
131 V dovoljenju za krčitev gozda za kmetijske namene se
določi tudi rok, v katerem mora biti zemljišče usposobljeno za
kmetijsko pridelavo. Če lastnik oziroma uporabnik izkrčenega
zemljišča tega ne usposobi za kmetijsko pridelavo v določenem roku, odredi lokalni upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v upravnem postopku na stroške lastnika oziroma uporabnika zemljišča izvedbo potrebnih ukrepov.
/4/ Dovoljenje za krčitev gozdov s posebnim pomenom ter
gozdov v njihovi bližini v pasu 60 m se ne izda, če bi bile
s krčitvijo prizadete funkcije gozdov, zaradi katerih so bili
razglašeni za gozdove s posebnim pomenom.
22. člen
/1/ Posek na golo kot način gospodarjenja z gozdovi ni dovoljen.
121 Gozd se lahko poseka na golo le, če je to predvideno
v gozdnogospodarskem načrtu ali če je to potrebno zaradi
varstvene sečnje oziroma preventivnih varstvenih del.
/3/ Za izjemne posege v gozd zaradi uporabe zemljišča
v druge namene, kot so:
- gozdne ceste, katerih cestišče je široko do 4,5 m;
- traktorske poti in vlake nad 3 m širine;
- preseke za gozdne žičnice, široke nad 5 m;
- protipožarne preseke in varovalni zidovi;
- skladišča gozdnih lesnih sortimentov in gozdne drevesnice
do velikosti 5 a, je potrebno dovoljenje lokalnega upravnega
organa, pristojnega za gozdarstvo. To dovoljenje se lahko
izda, če s posegom ne bo ogrožen cilj gospodarjenja z gozdovi in če je bilo poprej pridobljeno dovoljenje za poseg
v prostor.
/4/ V dovoljenju oziroma nalogu za posek na golo se določijo
tudi način gospodarjenja na tej površini in potrebni ukrepi za
varstvo gozdov v neposredni bližini poseka na golo. Stroške,
ki nastanejo zaradi spremenjenega načina gospodarjenja na
površini gozda, posekanega na golo, in varstva prizadetih
sosednjih gozdov, poravna tisti, ki uporablja zemljišče
v druge namene.
23. člen
/1/ Degradirani gozdovi za sanacijo so gozdovi, v katerih
rodovitnost rastišča zaradi zunanjih negativnih vplivov na
gozdove, kot so emisije, divjad ipd., pretežno ni izkoriščena.
121 Degradirani gozdovi za premeno so gozdovi, v katerih
rodovitnost rastišča pretežno ni izkoriščena zaradi preteklega
čezmernega izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in drugih gozdnih proizvodov (steljniki, listniki).
/3/ Degradirane gozdove iz prvega in drugega odstavka tega
člena lastnik usposablja za redno proizvodnjo po projektih, ki
jih izdela Zavod v sodelovanju z lastnikom.
24. člen
/1/ Lastnik je dolžan obnoviti gozdove na pogoriščih in gozdove, ki so bili opustošeni ali brez dovoljenja posekani na
golo. Rok za obnovo gozda določi Zavod.
121 Povzročitelj požara oziroma drugačnega opustošenja
gozda po prejšnjem odstavku je lastniku odškodninsko odgovoren v skladu s splošnimi predpisi o odškodnini.
25. člen
/1/ Lastnik ima pravico ograditi posamezne gozdne površine
zaradi:
- zaščite mladja;
- zaščite vodnih zajetij;
- varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben do
uskladitve populacije divjadi z okoljem;
- varstva naravnih in kulturnih spomenikov;
- znanstvenoraziskovalnih proučevanj.
/2/ Na ograjenih površinah je gibanje nepooblaščenim osebam prepovedano.
/3/ Lastnik lahko postavi ogrado iz prvega odstavka tega člena
na podlagi dovoljenja Zavoda. Zavod izda dovoljenje v enem
mesecu po vložitvi zahteve.
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26. člen
/1/ V gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, gob
in rastlin ogrožal cilj gospodarjenja z gozdovi, se lahko nabiranje omeji ali prepove. Omejitev vrste, količine, načina, kraja i
in časa nabiranja ali prepoved nabiranja določi po uradni
dolžnosti ali na zahtevo zainteresirane stranke pristojni organ
v skladu s predpisi o varstvu naravne dediščine.
121V gozdovih, ki se gojijo tudi zaradi plodov, se lahko drugim
nabiranje takih plodov prepove. Prepoved odredi lokalni
upravni organ, pristojen za gozdarstvo, na predlog lastnika.
27. člen
/1/ Od živali /polžev ipd./, plodov, gob in rastlin, nabranih
v gozdu zaradi prodaje, se plača posebna taksa, ki znaša 10%
prodajne vrednosti živali, plodov, gob in rastlin. Ob prodaji jo
plača pravna oziroma fizična oseba, ki prodaja živali, plodove,
gobe ali rastline, in je prihodek proračuna Republike Slovenije.
121 Podrobnejše predpise o zavezancih ter načinu plačila
takse iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za gozdarstvo.
28. člen
/1/ Sečnja, spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov
morajo biti opravljeni tako, da se ne poškodujejo gozdna tla
oziroma podrast in drevje v večjem obsegu, kot je to neizogibno. Nastale posledice poškodb je treba odstraniti takoj po
končanem spravilu oziroma prevozu.
/2/ Če spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih sortimentov
ni mogoče opraviti drugače ali bi bil drugačen način nesorazmerno dražji, mora lastnik oziroma uporabnik:
- gozda dovoliti začasno spravilo, začasen prevoz ali zložitev
tujih gozdnih lesnih sortimentov v svojem gozdu
- kmetijskega zemljišča dovoliti v času izven rastne dobe
začasen prevoz ali začasno zložitev tujih gozdnih lesnih sortimentov na svojem zemljišču.
/3/ Kdor začasno spravlja, prevaža ali zloži gozdne proizvode
na tujem zemljišču, mora lastniku oziroma uporabniku kmetijskega zemljišča plačati ustrezno odškodnino. Glede odškodnine in postopka za njeno določitev se smiselno uporabljajo
določbe o odškodnini za začasno uporabo zemljišča po predpisih o razlastitvi.
/4/ Odločbo o pridobitvi pravice iz drugega odstavka tega
člena izda na zahtevo zainteresirane stranke lokalni upravni
organ, pristojen za gozdarstvo. Pritožba zoper odločbo ne
zadrži njene izvršitve.
151 Če zaradi spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih
sortimentov nastane na zemljiščih iz drugega odstavka tega
člena škoda, jo mora povrniti imetnik pravice iz drugega
odstavka tega člena.
3. Varstvo gozdov
29. člen
/1/ Lastnik mora storiti vse, kar je v njegovi moči za varovanje
gozdov pred požari, rastlinskimi boleznimi in škodljivci ter
drugo škodo.
121 Varstvo po prejšnjem odstavku morajo zagotoviti tudi
drugi uporabniki gozdov ter uporabniki in lastniki površin, ki
se po 2. točki 8. člena tega zakona ne štejejo za gozd, in
negozdnih površin v bližini gozda, s katerih se požar, bolezni
ali škodljivci lahko razširijo v gozd.
30. člen
/1/ V gozdu je dovoljeno kuriti le na urejenih kuriščih. V gozdovih na Krasu in v požarno ogroženih gozdovih ter ob
močnem vetru oziroma ob suši in v grmiščih ter mladih
gozdovih ni dovoljeno kuriti.
/2/ Ob močnem vetru oziroma ob suši ter v gozdovih, v katerih
ni dovoljeno kuriti, se pri zatiranju škodljivcev gozdnega
drevja in lesa s pomočjo lovnih dreves lahko izjemoma uporabljajo kemična sredstva. Dovoljenje za izjemno uporabo
kemičnih sredstev izda Zavod.
13/ V gozdu je prepovedano sežigati sečne ostanke. Prav tako
' je prepovedano sežigati kmetijske ostanke na njivah ali požigati travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi
poročevalec

gozd.
/4/ Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za površine, ki se po 2.točki 8. člena tega zakona ne
štejejo za gozd.
31. člen
Za varstvo gozdov pred požarom na Krasu se sprejmejo in
izvajajo ukrepi, predpisani za varstvo pred naravnimi nesrečami.
32. člen
/1/ Gozdove na Krasu in druge gozdove, ki so posebno ogroženi zaradi požara, razglasi za požarno ogrožene gozdove
lokalni upravni organ, pristojen za gozdarstvo.
/2/ V gozdovih iz prejšnjega odstavka sta prepovedana kurjenje na prostem in uporaba odprtega ognja.
131 Lokalni upravni organ, pristojen za gozdarstvo, lahko
v gozdovih iz prvega odstavka tega člena prepove taborjenje
in zadrževanje ter ustavljanje vozil. Za požarno ogrožene
gozdove lahko predpiše tudi druge varnostne ukrepe ob upoštevanju določb predpisov o obrambi in zaščiti ter varstvu
pred požari.
33. člen
/1/ Za preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in škodljivcev
ter druge škode v gozdovih se lastniki ravnajo po pravilniku
o varstvu gozdov.
/2/ Panje in gozdne lesne sortimente smreke, borov in bresta
je treba po sečnji obeliti ne glede na to, ali je bil posek izvršen
v gozdu ali zunaj njega. Takoj po sečnji je treba obeliti tudi
vse že s podlubniki napadene gozdne lesne sortimente
iglavcev.
/3/ Gozdne lesne sortimente smreke in borov je dovoljeno
spravljati, prevažati, skladiščiti ali predelovati izjemoma tudi
v lubju, vendar morajo biti obeljeni ali njihovi ostanki predelani:
- pri sortimentih iz zimske sečnje (1.11.-31.3.) do 15. maja,pri sortimentih iz letne sečnje (1.4.- 30.10.) v 30 dneh po
sečnji.
/4/ Kadar se v gozdovih pojavijo rastlinske bolezni v epifitotičnem obsegu, gradacije škodljivcev ali nevarnost druge velike
škode, odredi minister, pristojen za gozdarstvo, potrebne
dodatne ukrepe za preprečitev posledic.
34. člen
/1/ Zavod spremlja obseg in stopnjo poškodovanosti gozdov
zaradi škodljivih vplivov ter o tem obvešča pristojne lokalne
organe in ministrstva, ki odredijo ukrepe za odpravo vzrokov
škode na gozdovih.
/2/ Povzročitelj škodljivih vplivov mora lastniku plačati
odškodnino zaradi zmanjšane proizvodne funkcije in povečanih stroškov gospodarjenja. Republika Slovenija lahko za vse
gozdove uveljavlja odškodnino za zmanjšanje drugih funkcij
gozdov. Ta odškodnina je prihodek proračuna Republike Slovenije.
35. člen
/1/ Številčnost populacij avtohtonih vrst prosto živečih živali
mora biti usklajena s stanjem gozdov in njihovim razvojem, ne
sme ogrožati drugih delov gozda in ne sme preprečevati
uresničevanja cilja gospodarjenja z njim.
12!V gozdovih je treba skladno z gozdnogospodarskimi načrti
ohranjati habitate živalskih vrst.
4. Gozdovi s posebnim pomenom
4.1 Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom
36. člen
Gozdovi, ki v ekstremnih ekoloških razmerah varujejo sebe,
svoje rastišče in nižje ležeča zemljišča, ter gozdovi, v katerih
je izjemno poudarjena katera koli okoljetvorna funkcija, so
varovalni gozdovi.
37. člen
/1/ Gozdovi, v katerih zaradi izjemne poudarjenosti prevlada
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ena ali več kulturno pogojenih funkcij, so gozdovi s posebnim
namenom. Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi,
v katerih je izjemno poudarjena lovnogospodarska funkcija
ali funkcija proizvodnje drugih gozdnih proizvodov.
/2/ Poleg gozdov iz prejšnjega odstavka se štejejo za gozdove
s posebnim namenom gozdovi na območjih, ki so razglašena
za naravne znamenitosti po predpisih o varstvu naravne in
kulturne dediščine.
/3/ V gozdu se lahko zavarujejo kot naravna dediščina tudi
posamezna drevesa zaradi izjemnih botaničnih, dendrometričnih ali oblikovno estetskih značilnosti in vsa drevesa s premerom nad 120 cm.
38. člen
/1/ Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom se
razglasijo z odlokom lokalne ali republiške skupščine. Predlog za razglasitev da Zavod ali zainteresirana stranka.
/2/ Posamezna drevesa se zavarujejo kot naravna znamenitost
po predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine.
/3/ Pragozdove in rezervate razglaša za gozdove s posebnim
namenom Skupščina Republike Slovenije.
/4/ Če ležijo gozdovi na območju več lokalnih skupnosti,
odloči o njihovi razglasitvi za varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim namenom Skupščina Republike Slovenije.
151V odloku za razglasitev gozda za varovalni gozd ali za gozd
s posebnim namenom mora biti določen režim gospodarjenja
s takim gozdom.
/6/ Kadar se gozd razglasi za gozd s posebnim pomenom, se
v odloku navede tudi, kdo izvaja poseben režim gospodarjenja v takem gozdu in kdo zagotovi sredstva za odškodnine in
stroške, ki bi nastali zaradi posebnega režima gospodarjenja
ali posebnega režima ureditve in opreme gozda za te posebne
namene.
39. člen
/1/ Če se z razglasitvijo gozdov za gozdove s posebnim namenom oziroma dreves za naravno dediščino omeji njihovo
izkoriščanje ali se določijo posebni ukrepi, ima lastnik pravico
do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
/2/ Republiki Sloveniji in lokalnim skupnostim ne pripada
odškodnina iz prejšnjega odstavka za javne gozdove.
5. Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic ter druge
gozdne infrastrukture
40. člen
/1/ Gozdne prometnice in drugo gozdno infrastrukturo je
treba načrtovati, graditi in vzdrževati tako, da se ob upoštevanju tehničnih, gospodarskih in ekoloških pogojev gozdna tla,
rastlinstvo in živalstvo čim manj prizadenejo in da se v gozdove poseže samo toliko, da je zagotovljeno uresničevanje
cilja gospodarjenja z gozdom.
/2/ Gozdne prometnice se gradijo, vzdržujejo in uporabljajo
tako, da se ne
- ogrozi pitna voda
- povzročijo erozijski procesi
- prepreči odtok visokih vod iz hudournikov
- poveča nevarnost plazov
- poruši ravnotežje na labilnih tleh
- poslabša odtok padavinskih vod, tako da bi bila ogrožena
kmetijska ali druga zemljišča ali da bi bil ogrožen obstoj
gozda ali onemogočen njegov razvoj
- prizadenejo področja miru, določena v gozdnogospodarskem načrtu.
/31 Minister, pristojen za gozdarstvo, izda pravilnik o gradnji in
vzdrževanju gozdnih prometnic v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo okolja in urejanje prostora.
41. člen
/1/ Ceste, namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, so
gozdne ceste in so sestavni del gozda.
/2/ Pri načrtovanju in gradnji gozdnih cest je treba poleg
pomena gozdne ceste za gospodarjenje z gozdovi in prilagajanja naravnemu okolju upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih kmetij ter turistične in rekreativne potrebe, zlasti razvoj
kmečkega turizma v višinskih predelih.
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42. člen
/1/ Gozdne ceste lahko praviloma uporabljajo tudi drugi uporabniki, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in da jih
drugi uporabniki uporabljajo na svojo odgovornost. Označitev gozdnih cest zagotovi Zavod.
121 Vožnja po gozdu je dovoljena samo po gozdnih cestah.
Vožnja po gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premoženja.
/3/ Kadar sečnje ali druge obdelave gozdnih lesnih sortimentov ni mogoče opraviti zunaj cestišča, je treba gozdno cesto
zapreti za druge uporabnike in to zaporo označiti. Zapora je
začasna in traja le tako dolgo, kolikor je nujno potrebno, da se
navedena dela opravijo.
/4/ Zavod označi zaporo s tablo, na kateri morata biti označena njen začetek in konec. Dnevno lahko zapora traja največ
deset ur. Kadar traja zapora več dni, izdela Zavod na predlog
lastnika poseben načrt prometa in ga označi na opozorilnih
tablah. Občasne zapore se uravnavajo s prometno signalizacijo.
/51 Pri občasnih in delnih zaporah gozdnih cest v varovalnih
gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom, v gozdovih, ki so
posebno požarno ogroženi, v gozdovih, ki so v gozdnogospodarskih načrtih opredeljeni kot površine, pomembne za ohranitev divjadi, ali kadarto narekuje zavarovanje premoženja,
Zavod izdela poseben načrt prometa na teh cestah in ga
označi na opozorilnih tablah.
/6/ Trajno in popolno zaporo gozdnih cest Zavod označi
s cestno - prometnimi znaki za prepoved prometa. Na predlog Zavoda odloči lokalni upravni organ, pristojen za gozdarstvo, katere gozdne ceste se zaprejo z zapornico.
/7/ Gozdne ceste se zaprejo za druge uporabnike tudi v gozdovih, ki so razglašeni za varovalne gozdove ali za gozdove
s posebnim namenom, če to predpisuje odlok o njihovi razglasitvi.
/8/ Zapore gozdnih cest, razen zapor po določbi tretjega
odstavka tega člena, ne veljajo za prebivalce bližnjih naselij,
ki dnevno uporabljajo te ceste.
43. člen
Uporabniki gozdnih cest, ki s svojimi vozili trajno ali začasno
čezmerno uporabljajo gozdne ceste, plačajo povračilo sorazmerno z uporabo in poškodovanjem cest. Zavod ugotovi
čezmerno uporabo gozdnih cest in določi višino povračila za
posameznega uporabnika. Povračilo je prihodek proračuna
Republike Slovenije.
44. člen
Lokalne skupnosti, pravne ali fizične osebe, ki so zainteresirane, da se posamezne gozdne ceste usposobijo in opremijo
tudi za javni promet, poravnajo stroške za dodatno usposobitev, opremo in vzdrževanje teh cest ter poskrbijo za njihovo
uvrstitev med javne ceste v skladu s predpisi o cestah.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
45. člen
Prihodek od prodaje lesa iz javnih gozdov je prihodek proračuna Republike Slovenije.
46. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva
za:- financiranje dejavnosti javne gozdarske službe;
- financiranje vseh del v javnih gozdovih.
47. člen
/1/ Skladno s programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi
programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod, se iz proračuna Republike Slovenije:
- sofinancira:
© semenarsko in drevesničarsko dejavnost;
© razvojno - raziskovalno delo s področja gozdarstva;
@ sanacije in premene v zasebnih gozdovih;
© izvedbo gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje
življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih;
© gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih;
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• ukrepe za varstvo gozdov pred požari na Krasu;
- zagotavlja povračila za zmanjšanje lesne funkcije gozdo*
zaradi:
• ohranitve življenjskega okolja prosto živečih živali;
• izjemne poudarjenosti drugih funkcij.
/2/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpise za uveljav
Ijanje sredstev po prvem odstavku tega člena.
IV. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
48. člen
/1/ Ustanovi se Zavod za gozdove Slovenije. Zavod je pravn
oseba, zanj veljajo predpisi, ki urejajo javne zavode.
12/ Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, i
sicer:
- izdela program razvoja gozdov Slovenije;
- izdela program vlaganj v gozdove;
- izdeluje gozdnogospodarske načrte, strokovne podlage z
gospodarjenje z divjadjo in gozdnogojitvene načrte;
- sodeluje pri prostorskem planiranju za področje gozdarstv
in zanj izdeluje strokovne podlage;
- izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove;
- izdeluje projekte za sanacijo in premeno degradirani
gozdov;
- odreja posek in druga dela iz varstvenih vzrokov;
- načrtuje odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, zagc
tavlja gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest;
- usmerja in nadzira saniranje hudourniških območij;
- usmerja in nadzira semenarsko in drevesničarsko dejav
nost;
- zagotavlja opravljanje sečenj in preventivnih varstvenih de
ki jih lastnik sam ne opravi;
- spremlja in vodi evidenco o uresničevanju gozdnogospo
darskih načrtov in načrtov gospodarjenja z divjadjo ter gozc
nogojitvenih načrtov;
- izvaja prognostično-diagnostično službo za varstvo goz
dov in enkrat letno izdela poročilo o stanju gozdov v Sloveniji
- izvaja program statističnih raziskav za gozdove in gozdar
stvo;
- zbira podatke o stanju in razvoju gozdov ne glede n
lastništvo in vodi informacijski sistem za gozdove in gozdar
stvo;
- sodeluje pri koordiniranju in izvajanju raziskovalne deja*
nosti s področja gozdarstva;
- strokovno svetuje lastnikom;
- skrbi za popularizacijo gozdov, izobraževanje in prosvetlje
vanje lastnikov ter javnosti;
- prevzema opravljena gozdnogojitvena in varstvena del
v zasebnih gozdovih, če so sofinancirana iz proračuna.
49. člen
/1/ Poleg nalog iz prejšnjega člena Zavod zagotavlja opravlje
nje del v javnih gozdovih, zato v imenu in za račun Republik
Slovenije oddaja načrtovana dela v javnih gozdovih izvaja
cem, nadzira njihovo opravljanje in prevzema opravljena delt
/2/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda navodilo o odda
del in prodaji lesa iz javnih gozdov.
13/ Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, ki nimajo narav
javne službe.
50. člen
/1/ Zavod mora za opravljanje dejavnosti iz 48. in 49. člen
tega zakona izpolnjevati kadrovske in organizacijske pogoji
predpisane s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen z
gozdarstvo.
/2/ Minister, pristojen za gozdarstvo, potrdi notranjo organizi
cijo in sistemizacijo delovnih mest Zavoda.
51. člen
/1/ Zavod ima območne enote po gozdnogospodarskih ot
močjih.
121 Vsaka območna enota ima svet, ki upravlja njeno del<
Sestavljajo ga predstavniki lastnikov in lovstva, kmetijsk
-zemljiške javne službe, službe za varstvo naravne in ku
turne dediščine, ustanovitelja, delavcev Zavoda in lokalni
skupnosti z gozdnogospodarskega območja.
/3/ Svet Zavoda sestavljajo predstavniki svetov območni
poročevalet

enot, ustanovitelja, ministrstva, pristojnega za varstvo okolja
in urejanje prostora, ter ministrstva, pristojnega za varstvo
naravne in kulturne dediščine, izobraževalnih in raziskovalnih
institucij s področja gozdarstva, predstavniki kmetijstva, lovstva in urejanja hudournikov ter delavcev Zavoda.
/4/ Podrobnejša sestava območnih svetov in sveta Zavoda se
določi s statutom Zavoda, ki ga potrdi Izvršni svet Skupščinfe
Republike Slovenije.
52. člen
Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje svet Zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
53. člen
/1/ Zavod in njegove območne enote imajo strokovne svete za
gozdove.
/2/ Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnih svetov
Zavoda se določijo s statutom Zavoda v skladu z zakonom in
aktom o ustanovitvi.
54. člen
Delo Zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
V. NADZOR
55. člen
/1/ Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov nadzira republiški gozdarski inšpektorat.
Izvajanje posegov v gozdni prostor nadzirata republiški gradbeni inšpektorat In republiški urbanistični inšpektorat.
/2/ Uresničevanje določb tega zakona v zvezi s preprečevanjem in zatiranjem požarov poleg republiških gozdarskih
inšpektorjev nadzirajo tudi požarni inšpektorji in organi za
notranje zadeve.
56. člen
Za gozdarskega inšpektorja je lahko imenovan diplomirani
inženir gozdarstva, ki ima najmanj pet let prakse v gozdarski
stroki, opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in
izpolnjuje druge splošne pogoje.
57. člen
/1/ Republiški gozdarski inšpektor opravlja naslednje naloge:
- pregleduje dšla v gozdovih ter dokumentacijo za ta dela in
Vsa mesta, kjer se spravljajo, zlagajo in prevažajo gozdni lesni
sortimenti iz gozda do potrošnika;
- pregleduje in spremlja uresničevanje gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtov;
- pregleduje poslovne knjige in druge listine glede tega, kako
se upoštevajo predpisi o gozdovih;
- začasno ustavi vse ukrepe in dela, ki niso v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
- določi rok za beljenje neobeljenih gozdnih lesnih sortimentov iglavcev, za katere je beljenje predpisano, oziroma odredi
beljenje na stroške lastnika sortimentov;
- v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, odredi začasne
ukrepe, da se škoda prepreči;
- pregleduje in spremlja uresničevanje ukrepov za varstvo
gozdov pred boleznimi in škodljivci ter pred požari;
- odreja druge ukrepe po določbah tega zakona in po drugih
predpisih.
121 Republiški gozdarski inšpektor ima pravico in dolžnost
odrediti ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri pregledih po prejšnjem odstavku, ter zahtevati od
odgovornih oseb, prič, izvedencev in drugih oseb vse
podatke, ki so mu potrebni za uresničevanje pravic in dolžnosti po prejšnjem odstavku.
/3/ V primerih iz 4., 5. in 6. alinee prvega odstavka tega člena
pritožba zoper odločbo o izrečenih ukrepih ne zadrži izvršitve
odločbe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek
poročevalec

v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. v nasprotju z gozdnogojitvenim načrtom opravlja gozdnogojitvena dela in sečnjo /prvi odstavek 16. člena/
2. ne opravi varstvenih sečenj in preventivnih varstvenih del
oziroma o tem v predpisanem roku ne obvesti Zavoda /drugi
in tretji odstavek 16. člena/;
3. ovira opravljanje varstvenih sečenj in preventivnih varstvenih del /tretji odstavek 16. člena/;
4. zasekuje debla in obsekuje veje; brsti listje; pridobiva seme,
smolo, steljo in okrasna drevesa; lomi, ruje ali kako drugače
uničuje oziroma poškoduje drevesa, grmovje in zelišča ter
njihove dele; pase živino; vnaša neavtohtone vrste rastlin in
živali; razdira gnezdišča in druga bivališča prosto živečih
živali; spreminja rastiščne pogoje z odstranjevanjem oziroma
odnašanjem zemlje ali s spreminjanjem nivoja podtalnice;
odlaga smeti in odpadke oziroma kakor koli onesnažuje gozd;
gradi objekte ali naprave; stori drugo dejanje, ki zmanjšuje
rastnost sestoja, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža
njegove funkcije, njegov obstoj in namen /prvi odstavek 18.
člena/;
5. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb /tretji
odstavek 18. člena/;
6. pogozduje gozdne jase v nasprotju z gozdnogospodarskim
načrtom /četrti odstavek 18. člena/;
7. krči gozd brez dovoljenja za krčitev /prvi odstavek 21. člena/;
8: seka na golo, čeprav to ni predvideno v gozdnogospodarkem načrtu oziroma za to nima predpisanega dovoljenja
/drugi in tretji odstavek 22. člena/;
9. ne obnovi gozda na pogorišču ali gozda, ki je bil opustošen
ali brez dovoljenja posekan na golo /prvi odstavek 24.člena/;
10. ogradi posamezne gozdne površine brez dovoljenja
Zavoda /tretji odstavek 25. člena/;
11. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ,
v gozdovih nabira živali, plodove, gobe in rastline /26. člen/;
12. seka, spravlja in prevaža gozdne lesne sortimente
v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi ali ne odstrani posledic poškodb takoj po končanem
spravilu oziroma prevozu/prvi odstavek 28. člena/;
13. ne zagotovi oziroma stori vsega, kar je v njegovi moči za
varovanje gozdov in površin, ki se po 2. točki 8. člena tega
zakona ne štejejo za gozd, ter negozdnih površin v bližini
gozda, s katerih se požar, bolezni ali škodljivci lahko razširijo
v gozd, pred požari, rastlinskimi boleznimi in škodljivci /29.
člen/;
14. kuri na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na površinah, ki
se po 2. točki 8. člena tega zakona ne štejejo za gozd, oziroma
kuri v gozdovih, v katerih je kurjenje občasno ali trajno prepovedano /prvi in četrti odstavek 30. člena/;
15. brez dovoljenja Zavoda uporablja kemična sredstva/drugi
in četrti odstavek 30.-člena/;
16. v gozdu sežiga sečne ostanke, na njivah sežiga kmetijske
ostanke, požiga travišča oziroma ledine na območju, kjer
ogenj lahko ogrozi gozd /tretji odstavek 30. člena/;
17. kuri ali uporablja odprt ogenj v gozdovih na Krasu oziroma
v gozdovih, ki so razglašeni za požarno ogrožene gozdove
/drugi odstavek 32. člena/
18. kljub prepovedi tabori, se zadržuje, ustavi vozilo ali ne
upošteva predpisanih drugih varnostnih ukrepov v požarno
ogroženih gozdovih /tretji odstavek 32. člena/;
19. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov in panjev, za katere je
beljenje predpisano /drugi odstavek 33. člena/;
20. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov smreke in borov
oziroma ne predela njihovih ostankov v predpisanem roku
/tretji odstavek 33. člena/;
21. ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za preprečitev
posledic rastlinskih bolezni in škodljivcev /četrti odstavek 33.
člena/;
22. z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic
ogrozi pitno vodo, povzroči erozijske procese, prepreči odtok
visokih vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazov, poruši
ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod ali
prizadene področja miru, določena v gozdnogospodarskem
načrtu /drugi odstavek 40. člena/;
23. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja
ljudi oziroma premoženja vozi po gozdu zunaj gozdnih cest
/drugi odstavek 42.člena/.
24. ne prijavi sečnje Zavodu /drugi odstavek 69. člena/;
/2/ Z denarno kaznijo najmanj 7.000 din se za prekršek iz
11

prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.
59. člen
Z denarno kaznijo najmanj 7.000 dinarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, če:
1. stori katero od dejanj iz 1. do 24. točke prvega odstavka 58.
člena;
2. se giblje znotraj ograjenih površin /drugi odstavek 25.
člena/.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
/1/ Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo vsi gozdovi
v družbeni lasti, s katerimi upravljajo in razpolagajo gozdnogospodarske in druge organizacije, ki gospodarijo z gozdovi,
razen gozdov iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, in
kmetijska zemljišča v družbeni lasti, s katerimi upravljajo in
razpolagajo gozdnogos-podarske organizacije, lastnina
Republike Slovenije ter se prenesejo v Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Republika Slovenija prevzame tudi hipoteke in stvarna bremena ter terjatve na teh
gozdovih in kmetijskih zemljiščih.
/2/ Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo lastnina Repur
blike Slovenije poslovni prostori, oprema in drugo premoženje gozdnogos-podarskih delovnih organizacij, temeljnih
organizacij združenega dela in temeljnih organizacij kooperantov ter drugih organizacij, ki gospodarijo z gozdovi, ki jih
uporabljajo delavci za opravljanje del in nalog, ki se prenašajo
na Zavod.
131 Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo lastnina Republike Slovenije prostori, oprema in drugo premoženje gozdarskih raziskovalnih inštitucij, ki jih uporabljajo delavci za dela
in naloge, ki se s tem zakonom prenašajo na Zavod.
/4/ Premoženje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
razdruži na podlagi pisne pogodbe, sklenjene med Izvršnim
svetom Skupščine Republike Slovenije in organizacijo. Če
pogodba ni sklenjena v dveh mesecih po uveljavitvi tega
zakona, lahko vsaka od strank predlaga, da se premoženje
razdruži na podlagi sodne odločbe, izdane v nepravdnem
postopku pred rednim sodiščem.
151 Do razdružitve premoženja iz tega člena se le-to ne sme
odprodati, uničiti ali kako drugače odtujiti. Za poškodovanje
ali drugačno zmanjšanje vrednosti premoženja odgovarja
uporabnik v skladu s splošnimi predpisi, ki urejajo nedobroverno posest.
61. člen
/1/ Zavod prevzame dela in naloge, prostore, opremo in drugo
premoženje od organizacij iz prejšnjega člena v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona. V tem roku mora izvesti tudi javni
razpis in zaposliti delavce za opravljanje del in nalog, ki jih
prevzema od gozdnogospodarskih organizacij ter gozdarskih
raziskovalnih inštitucij.
/2/ S posebno odločbo Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije se Zavodu dodelijo prostori in oprema za delo ter
premoženje iz prejšnjega člena.
62. člen
/1/ Do začetka delovanja Zavoda usmerjajo gospodarjenje
z gozdovi gozdnogospodarske organizacije.
/2/ Do začetka delovanja Zavoda gospodarijo z javnimi gozdovi gozdnogospodarske in druge organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in
navodili ministra, pristojnega za gozdarstvo.
63. člen
/I/ Gozdnogospodarske temeljne organizacije kooperantov
postanejo z dnem uveljavitve tega zakona samostojne pravne
osebe in poslujejo po zakonu o zadrugah. Te organizacije
poslujejo s pooblastili v pravnem prometu, ki so vpisana
v sodni register, dokler svoje organizira-nosti ne uskladijo
z zakonom o zadrugah.
/2/ Organizacije iz prejšnjega odstavka in gozdnogospodarske delovne organizacije sklenejo pogodbo o razdružitvi pre12

moženja m prevzemu delavcev delovne skupnosti gozdnogospodarske delovne organizacije, pri čemer upoštevajo
določbe 60. člena tega zakona. Če pogodba ni sklenjena
v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, lahko vsaka od
strank predlaga, da se premoženje razdruži na podlagi sodne
odločbe, izdane v nepravdnem postopku pred rednim sodiščem.
/31 Če je gozdnogospodarska temeljna organizacija kooperantov do uveljavitve tega zakona prenehala zaradi likvidacije
in je bilo njeno premoženje preneseno na gozdnogospodarsko delovno organi-zacijo, lahko vračilo tega premoženja ob
smiselni uporabi prejšnjega odstavka uveljavlja Zadružna
zveza Slovenije.
/4/ Če se je zoper gozdnogospodarsko temeljno organizacijo
kooperantov začel likvidacijski postopek, se do ureditve premoženjskih razmerij po drugem odstavku tega člena ta postopek prekine.
151 Obstoječe premoženje organizacij iz prvega odstavka tega
člena in premoženje, ki ga dobijo po drugem odstavku tega
člena, je zadružno premoženje. To premoženje se ob prenehanju članstva oziroma prenehanju te organizacije ne sme
razdeliti med njene člane.
64. člen
/1/ Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti v sestavi gozdnogospodarske delovne organizacije postanejo z dnem uveljavitve tega zak6na organizacijske enote
gozdnogospodarske delovne organizacije s pooblastili v pravnem prometu, ki so vpisana v sodni register. Ta pooblastila
izvajajo v imenu in za račun gozdnogospodarske delovne
organizacije.
/21 Gozdnogospodarske delovne organizacije se po uveljavitvi
tega zakona lastninsko preoblikujejo v skladu z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Pri tem se vrednost
družbenega kapitala zmanjša za vrednost gozdov in kmetijskih zemljišč, premoženja, ki se prenese na Zavod, in premoženja, ki se prenese na organizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma na zadružno zvezo, če je temeljna organizacija kooperantov prenehala.
131 Gozdnogospodarske delovne organizacije imajo do
31.12.1993 pod pogoji, ki jih določi Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije, prednostno pravico do opravljanja del
v javnih gozdovih.
65. člen
/1/ Gozdnogospodarske delovne organizacije in druge organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, pripravijo v dveh mesecih po
uveljavitvi tega zakona pregled presežkov delavcev. Pri tem
upoštevajo tudi presežke delavcev, ki bodo nastali zaradi
uveljavitve določb tega zakona in zaradi vračanja gozdov
prejšnjim lastnikom po predpisih o denacionalizaciji.
/2/ Sredstva za zagotavljanje pravic delavcem, ki bodo postali
presežek zaradi sprememb v organiziranosti gozdnogospodarskih organizacij, povzročenih s tem zakonom, in zaradi
vračanja gozdov prejšnjim lastnikom po predpisih o denacionalizaciji, zagotovi proračun Republike Slovenije.
13/ Število delavcev iz prejšnjega odstavka določi Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije.
66. člen
Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb določi Izvršni Svet
Skupščine Republike Slovenije /varianta: Skupščina Republike Slovenije/ gozdove, ki se prenesejo v last lokalnih skupnosti.

67. člen
/1/ S I.I.I992 se pristojnosti občinske gozdarske inšpekcije
prenesejo na Republiški gozdarski inšpektorat. Hkrati se prenesejo tudi prostori, oprema in drugo premoženje, ki ga do(
31.12.1991 uporablja občinska gozdarska inšpekcija.
/2/ Občinski gozdarski inšpektorji postanejo s 1.1.1992 republiškigozdarski inšpektorji. Inšpektorjem, ki do 31.12.1992 ne
izpolnijo predpisanih pogojev, s tem dnem preneha delovno
razmerje v republiškem gozdarskem inšpektoratu.
68. člen
/1/ Izjemoma se lahko kot strokovna podlaga za izkoriščanje,
poročevalec

gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodarski načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve
med dvema obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega
načrta gospodarske enote in je to navedeno v odločbi o potrditvi gozdnogospodarskega načrta območja.
/2/ Letne gozdnogospodarske načrte iz prejšnjega odstavka
potrdi minister, pristojen za gozdarstvo, v enem mesecu po
predložitvi.
/3/ Zavod vodi evidenco o uresničevanju letnih gozdnogospodarskih načrtov.
69. člen
/1/ Zavod izdela gozdnogojitvene načrte za vse gozdove do
31. 12. 1994.
.121 Lastniki zasebnih in zadružnih gozdov imajo do 31. 12.
1994 pravico sekati le po predhodni prijavi sečnje Zavodu.
V 45 dneh po prijavi sečnje mora Zavod izdelati gozdnogoji-

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na zasedanju dne 7.
marca 1991 obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. Ob tem so
sprejeli sklep, naj Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
čim prej pripravi osnutek zakona, pri čemer naj upošteva vse
pripombe in predloge iz skupščinske razprave.
II.
Predlagatelj je preučil vse načelne in konkretne pripombe iz
skupščinske razprave in tudi pripombe, ki jih je k predlogu za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih prejel od strokovnih inštitucij, podjetij in posameznikov.
Načelne ugotovitve in pripombe so bile predvsem naslednje:
- ocena stanja, razlogi za spremembe in dopolnitve zakona
ter njegove posledice so temeljito predstavljeni in kažejo, da
razmere v gozdovih in v gozdarstvu v Republiki Sloveniji
vzbujajo skrb, zato je treba zakon čim prej sprejeti;
- število gozdarskih inženirjev in drugih gozdarskih delavcev vjavni gozdarski službi je preveliko glede na obseg gozdov in potrebnih del ter stroškov za njihovo financiranje;
- lastninska vprašanja niso ustrezno rešena, lastnik naj
postane pravi lastnik z vsemi pravicami in dolžnostmi, pri
čemer pa naj se upošteva, da so gozdovi dobrina splošnega
pomena (naravna dobrina - naravni vir), ki jo je treba posebej
zavarovati in predpisati način njenega izkoriščanja;
- strokovne in nadzorne funkcije niso ustrezno ločene;
- vpliv javnosti na delo javne gozdarske službe ni ustrezno
urejen;
- gospodarjenje z divjadjo naj ureja zakon o varstvu in gojitvi
divjadi ter o upravljanju lovišč;
- kazenske določbe niso dodelane;
- členi, so predolgi, nesistematični, nejasni, med seboj se
prepletajo;
- od veljavnega zakona so ostale nespremenjene le nekatere
posamične določbe, zato naj se namesto sprememb in dopolnitev veljavnega zakona pripravi nov zakon o gozdovih.
Na podlagi načelnih pripomb je predlagatelj pripravil nov
zakon o gozdovih, ki temelji na istih izhodiščih, zaleduje iste
cilje in temelji na istih načelih, kot so jih v predlogu za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih
sprejeli zbori Skupščine Republike Slovenije. Zaradi te odločitve ni treba izdelati dodatnih analiz in ocene stanja ter tudi
ne dopolnjevati razlogov za nov zakon. Zato predlagatelj
meni, da ni razlogov, da bi ponovil fazo predloga za izdajo
zakona, temveč predlaga zborom v obravnavo osnutek
novega zakona o gozdovih.
Pripravljajo se tudi novi preda/si o varstvu okolja in narave.
i S strokovnimi izhodišči teh predpisov je ta osnutek usklajen.
' Vanj so vključene nekatere nove vsebine, iz izhajajo iz obravnavanja gozda kot ekosistema.
Poleg rešitev, ki jih je vsebovalo gradivo v prejšnji zakonodajni fazi, so v osnutek vsebinsko vključene tudi določene
uredbe o urejanju posameznih razmerij iz zakona o gozdovih
(Uradni list SRS, št. 31/6 in 18/89).
Glede pripomb k številu predvidenih delavcev v javni gozdarporočevalec

tveni načrt za sestoj oziroma parcelo, na kateri želi lastnik
sekati.
70. člen
Minister, pristojen za gozdarstvo, izda oziroma spremeni in
dopolni predpise, predvidene s tem zakonom, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
71. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86 in 24/89) in uredba
o urejanju posameznih razmerij iz zakona o gozdovih (Uradni
list SRS, št. 31/86 in 18/89).
72. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

ski službi predlagatelj pripominja, da je njihovo število
odvisno od nalog te službe. Javna gozdarska služba naj bi
imela take naloge, da bi z njihovim opravljanjem lahko zagotovila celovito obravnavanje gozdnega prostora in usmerjanje
ter spremljanje razvoja gozdov kot ekosistema. Izračuni, ki so
bili narejeni na podlagi normativov za posamezna dela in
naloge, ter primerjave z drugimi državami, v katerih imajo
podoben režim gospodarjenja z gozdom, dokazujejo, da je
tako število realno. Po sprejemu tega zakona bodo glede na
naloge Zavoda narejeni ponovni izračuni in pripravljena
podrobna sistematizaciija delovnih mest.
V nadaljevanju obrazložitve so pojasnjena stališča predlagatelja do konkretnih pripomb. Ker je struktura osnutka zakona
bistveno drugačna od prejšnje faze, stališča do pripomb ni
mogoče vezati na teze v predlogu za izdajo zakona in so zato
oblikovana po vsebinskih sklopih.
Funkcije gozda
Gozd je življenjska skupnost gliv, rastlin in živali, zato pripombe, da je treba navesti tudi mikocenotsko funkcijo, predlagatelj ni upošteval. Mikocenoza, fitocenoza in zoocenoza so
poleg geocenoze vsebina gozda in ne funkcije, ki naj bi jih od
gozda pričakoval človek. Predlagtelj je med funkcije gozdov
vključil biotopsko funkcijo, ki je poudarjena tam, kjer je treba
varovati posebne biotope.
Definicija gozda
Pripombe, da za gozd štejemo površino, ki je kot gozd opredeljena v katastru, ni mogoče upoštevati, ker se stanje gozda
v naravi bistveno razlikuje od stanja v katastru. V osnutku
zakona je predlagana nova definicija gozda kot ekosistema.
Po tej definiciji se za gozd štejejo vse površine, ki so porasle
z gozdnim drevjem in drugim rastjem v obliki sestoja ter
zagotavljajo katero koli funkcijo gozdov.
Gozdnogospodarska območja
Pripomb h gozdnogospodarskim območjem je bilo več. Spremenili naj bi se ime, sedež, meje. Gozdnogospodarsko
območje je ustaljen izraz že od njihove ustanovitve. Prav tako
so stalne tudi njihove meje, zato teh pripomb predlagatelj ni
upošteval. Gozdnogospodarska območja so prostorsko načrtovalne enote in s tem v zvezi bo Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije njihove meje ponovno preučil in jih prilagodil celovitemu obravnavanju gozda.
Gozdovi v javni lasti
Veliko pripomb je imelo podobno vsebino:
- dosedanji družbeni gozdovi naj ne bi postali vsi lastnina
Republike Slovenije, temveč naj bi nekatere gozdove, zlasti
tiste, ki so že bili v lastnini občin, dobile občine v last in
posest;
- gozdovi naj bi bili v lasti Republike Slovenije, vendar naj bi
renta (ali vsaj njen del) pripadla občini oziroma naj bi občini
pripadel del prodajne cene lesa.
Pripombe so vsebinsko upoštevane v 5. členu osnutka
zakona. Določeno je, da so gozdovi lahko tudi v lasti lokalnih
skupnosti. V prehodnih določbah pa je določeno, da se gozdovi začasno, do zaključene denacionalizacije, prenesejo
v lastnino Republike Slovenije. S tem bi omogočili vračanje
gozdov prejšnjim lastnikom, zagotovili nadomestne gozdove
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denacionalizacijskim upravičencem, ki jim ne bi bilo mogoče
vrniti njihovih prejšnjih gozdov in preprečili promet z gozdovi,
ki se bodo vračali. Po končani denacionalizaciji bo Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije po variantnem predlogu
pa Skupščina Republike Slovenije določil, kateri gozdovi se
prenesejo v last lokalnih skupnosti.
Lastninsko kategorijo »gozdovi lokalnih skupnosti« poznajo
skoraj vse evropske države. Delež teh gozdov v skupni gozdni
površini je zelo različen, večinoma skromen -Avstrija 2,5%,
izjemno velik pa je v Švici - 61%. Tako različnost je treba med
drugim pripisati tudi načinu nastanka te lastnine. Tam, kjer je
nastala iz nerazdeljenih skupnih gozdov, je njen delež razmeroma velik. Namen gozdov v lasti lokalnih skupnosti se je
v svetu močno spremenil. Ne pomenijo več veliko za pokrivanje materialnih potreb teh skupnosti, pomembnejši so kot
posebna kategorija javnih gozdov z močno poudarjenimi
splošno koristnimi funkcijami, ki jih lokalne skupnosti
dodatno opremljajo za zadovoljevanje potreb občanov. Pred
drugo svetovno vojno je bilo v Sloveniji 0,6% -občinskih«
gozdov.
Predlagano je bilo, naj se takoj vrnejo gozdovi urbarialnih
skupnosti. Teh gozdov naj ne bi podržavljali, nato pa spet
vračali. Predlagatelj pripombe ni upošteval, ker je vračanje
premoženja agrarnim in urbarialnim skupnostim urejeno
v predlogu zakona o denacionalizaciji. V omenjenem zakonu
je predvideno, da se bodo ti gozdovi vračali, le če so bili člani
agrarnih oziroma urbarialnih skupnosti dejanski lastniki,
solastniki oziroma skupni lastniki teh gozdov. Ti gozdovi se
bodo vračali na podlagi vloge upravičenca v upravnem
postopku, zato vračanje takoj po uradni dolžnosti ni mogoče.
Tudi pripombe, naj bi bili gozdovi lastnina podjetij, če so jih ta
kupila (npr. zdravilišča), predlagatelj ni upošteval iz podobnih
razlogov kot pri občinskih gozdovih. Ti gozdovi niso izvzeti iz
denacionalizacije, kupljeni pa so bili iz sredstev v družbeni
lastnini, zato predlagatelj meni, da zanje velja enak lastninski
režim kot za druge gozdove v drubeni lasti.
Javna gozdarska služba
V predlogu za izdajo zakona je bilo predvideno organiziranje
Republiške uprave za gozdove kot organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pripombe so se
nanašale predvsem na naloge te uprave in na to, da s tako
organizacijo gozdarske službe ni zagotovljeno soodločanje
lastnikov o gospodarjenju z gozdovi. Zato je v osnutku
zakona predvidena ustanovitev Zavoda za gozdove Slovenije
kot javnega zavoda. V organih tega Zavoda bodo ustrezno
zastopani tudi lastniki gozdov in zainteresirana javnost.
V nadaljnjih določbah so določene naloge Zavoda, iz katerih
je razvidna ločitev funkcij Zavoda kot javne gozdarske
službe od poslovnih funkcij. Širši pogled na gozd in gozdni
prostor, ki ga uvaja osnutek zakona o gozdovih, zahteva, da
javna gozdarska služba prevzame dodatne strokovne
naloge, ki bodo omogočile uresničitev cilja gospodarjenja
z gozdom kot ekosisiemsko celoto. Zavod bo moral obvladati
tudi usmerjanje ravnanja z živalskim svetom in sodelovati pri
prostorskem planiranju za gozdni prostor, zato mu bodo
potrebna dodatna interdisciplinarna znanja.
V osnutku zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije je predvideno, da bo s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v javni lastnini v imenu Republike Slovenije in
za njen račun razpolagal in jih upravljal ta Sklad. Zavod bo
v teh gozdovih opravljal le strokovne naloge.
Načrti za gospodarjenje
Predlagatelj je določbe, ki se nanašajo na načrtovanje
gospodarjenja z gozdovi, na novo oblikoval. Ob tem ni upošteval predloga, da se potrebe in želje lastnikov upoštevajo
v gozdnogospodarskih načrtih. V teh načrtih jih konkretno za
lastnika ni mogoče upoštevati, ker so gozdnogospodarski
načrti gospodarskih enot izdelani skupno za večje prostorske
enote, zato določbe v njih niso konkretizirane do parcele. Za
gozdnogospodarske načrte gospodarskih enot je obvezna
razgrnitev. Lastniki takrat tudi izrazijo svoje mnenje o njih in
dajo pripome k njim. Želje in potrebe lastnikov se v mejah
rastnosti sestoja upoštevajo v gozdnogojitvenih načrtih, pri
izdelavi katerih sodelujejo lastniki. Sodelovanje ni obvezno,
ker lastnikov k temu ni mogoče prisiliti, je pa zaželeno. Tako
izdelan gozdnogojitveni načrt in skupna izbira drevja za
posek zagotavljata uskladitev interesov lastnika z javnim
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interesom. S predlaganimi rešitvami je izključena možnost
za samovoljo gozdarja v zasebnem gozdu, istočasno pa je
ohranjen nenadomestljiv pripomoček, s katerim lahko
stroka učinkovito pomaga ogroženemu gozdu in lastniku.
Pripomba, da ta zakon ne bi urejal lovskogospodarskega
načrtovanja, je delno upoštevana. V osnutku zakona je dana
samo podlaga za celovitost načrtovanja gospodarjenja z gozdom kot ekosistemom, katerega sestavni del je tudi divjad.
Podrobneje bo to urejal zakon o divjadi in lovstvu, ki se
pripravlja.
Pripomba, naj se projekti za premeno gozdov izdelajo skupaj
z lastnikom, je bila upoštevana.
Obveznosti lastnika pri obnovi gozda na pogorišču
Pripomba, da ni lastnikova dolžnost obnoviti gozdov na pogoriščih ali po velikih opustošenjih, ni bila upoštevana. Iz lastnine izhajajo pravice in dolžnosti. Lastniki se bodo zato
morali posluževati sistema zavarovanja preko zavarovalnic,
ob naravnih nesrečah v gozdu pa država intervenira enako kot
sicer v kmetijstvu.
Izkoriščanje drugih gozdnih proizvodov
Pripombe, da se smejo v gozdu nabirati živali, plodovi, gobe
in rastline le s posebno dovolilnico, niso bile upoštevane.
V Republiki Sloveniji je ustaljena pravica do prostega
dostopa, gibanja in nabiranja drugih gozdnih proizvodov. To
je civilizacijska pridobitev, ki je ne kaže omejevali.
Lastnik, ki gozdove goji zaradi nabiranja takih gozdnih proizvodov, lahko uveljavi prepoved nabiranja drugim. Varstvo
posameznih vrst, ki bi bile z nabiranjem ogrožene, naj bi bilo
zagotovljeno z omejitvijo ali prepovedjo takšnega nabiranja.
Predlog, naj bi s tem zakonom zagotovili ohranitev mikoflore,
je vsebinsko upoštevan. Ob morebitni ogroženosti je predvidena zaščita gliv z omejitvijo ali prepovedjo nabiranja.
V osnutku zakona je predlagana tudi prepoved vožnje po
gozdovih zunaj gozdnih cest, razen za namene gospodarjenja
z gozdovi, kar bo posledično tudi zmanjšalo obisk gozdov
z namenom nabiranja.
Gozdne ceste
Pripombe, naj bi bile ceste, ki povezujejo posamezne kmetije
in zaselke in jih uporabljajo občani, javne ceste, njihovo
vzdrževanje pa naj bi se financiralo iz sredstev občinskega in
republiškega proračuna, ni mogoče upoštevati v tem zakonu.
Če gozdne ceste, ki imajo naravo javnih cest, ustrezajo merilom za javne ceste, to lahko tudi postanejo v skladu s predpisi
o cestah. Marsikatera gozdna cesta tem merilom ne ustreza,
se pa uporablja tudi za javni promet. Zato pripombe, naj bi bil
motorni promet po gozdnih cestah dovoljen samo s posebno
dovolilnico, predlagatelj ni upošteval. Zaradi javnega interesa
uporabe gozdnih cest se njihovo vzdrževanje sofinancira iz
proračuna Republike Slovenije.
Vsebinsko je del pripombe o omejitvi prometa z dovolilnicami
upoštevan, prepovedana je vožnja z vozili po gozdu in gozdnih vlakah.
Pripomba, da je treba določiti, kdo ugotovi čezmerno obremenitev gozdnih cest, je bila upoštevana. Predlagatelj pa ni
upošteval predloga, naj se povračilo za škodo da lastniku in
ne v proračun Republike Slovenije. Zaradi javnega interesa se
uporaba gozdnih cest ne omejuje, njihovo vzdrževanje pa se
sofinancira iz proračuna Republike Slovenije.
Zagotavljanje sredstev za dela v zasebnih gozdovih
Pripomba, naj se iz proračuna Republike Slovenije črta
financiranje vzdrževanja življenjskega okolja prosto živečih
živali in s tem v zvezi odškodnine lastnikom, ni upoštevana.
Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali je del
ukrepov za ohranitev trajnosti gozdov, katerih sestavni del je
tudi živalski svet v njih, zato je predlagana rešitev ustrezna.
Pripomba, naj se iz proračuna Republike Slovenije financirajo vsa varstvena in nujna gojitvena dela v zasebnih gozdovih, je upoštevana delno. V osnutku zakona se predlaga
sofinanciranje varstvenih del v vseh gozdovih. Sofinanciranje
gojitvenih del v gozdovih je predvideno kot možnost intervencije države za dela, ki imajo predifbst zaradi nujnosti ali želje
države po usmerjanju vlaganj v gozdove (na primer obnova
z listavci v monokulturah iglavcev).
Pripomba, naj se pri zbiranju sredstev upošteva tudi dohodek
od gob, je bila upoštevana.
Predlog, naj bi se premene degradiranih gozdov, s katerimi
bi se okrepile določene splošno koristne funkcije, financirale
iz proračuna Republike Slovenije, je le delno upoštevan. Tako
poročevalec

:

nanciranje se bo izvajalo v skladu s politiko države na
'odročju gozdarstva in finančnimi možnostmi,
'sa sofinanciranja del v zasebnih gozdovih bodo temeljila
i a v Skupščini sprejetem programu razvoja gozdov Slovenje oziroma na programu vlaganj v gozdove, ki bo pripravfen na njegovi podlagi.
■inanciranje javne gozdarske službe in vlaganj v gozdove
izračun po cenah marca 1991)
'o veljavnem zakonu o gozdovih gozdarstvo (lastniki in
lozdna gospodarstva) samo financira vlaganja v gozdove,
t roko in velik del njene nadgradnje. Večkrat pa je bilo že
igotovljeno, da je treba za zagotavljanje sredstev za biološko
eprodukcijo oblikovati drugačen sistem, ki bo določal širši
'rog zavezancev. Javnosti je bila do sedaj poznana samo
rednost programov za dejavnosti posebnega družbenega
'omena v gozdarstvu, ki je znašala nekaj več kot 500 mio din.
".elotna vrednost vlaganj v gozdove in delovanja javne
lozdarske službe znaša okoli 1 mlrd din, in sicer:
financiranje javne gozdarske službe
312.796 mio din
- vrednost vlaganj v javne gozdove
223.513 mio din
vrednost vlaganj v zasebne gozdove
272.106 mio din
- znanstveno-raziskovalno dejavnost
36.500 mio din
kupaj:
844.915
mio din
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ri zagotavljanju sredstev ne bo težav v javnih gozdovih.
' gospodarjenjem v teh gozdovih se bodo zagotavljala vsa
lotrebna sredstva.
' zasebnih gozdovih bi z uveljavitvijo novega zakona o gozlovih odgovornost za izvedbo obnove, nege in varstva
svojem gozdu prevzel lastnik. To pa v času prehoda iz
inega sistema v drug sistem izvedbe nujnih del za ohranitev
lozdov nikakor ni garancija, da bodo ta dela tudi izvedena.
\naliza izvajanja gojitvenih in varstvenih del iz leta 1987 je
~>okazala, da so lastniki opravili v svojih gozdovih le 47%
potrebnih del. Tak nizek odstotek pa je bil dosežen kljub
emu, da so lastniki dobili ta dela plačana v skladu z zakonom
> gozdovih: »za enako delo pripada lastniku toliko plačila, kot
naša bruto osebni dohodek delavca v temeljni organizaciji
:ooperantov in nadomestilo za vložena lastna delovna sredtva ter druga nadomestila, ki izvirajo iz dela « V letu 1990 je
lil odstotek del, ki so jih opravili lastniki sami, še znatno nižji,
cer je gozdnim gospodarstvom zmanjkovalo sredstev za
biološko reprodukcijo. Prav zaradi tega je nujno, da se v proačunu Republike Slovenije zagotovijo sredstva za intervencije v gozdovih. S takimi sredstvi bi se lahko zagotavljali
zvedba nujnih preventivnih varstvenih del in vsaj delna
itimulacija za izvajanje gojitvenih del v zasebnih gozdovih.
Jamo sankcije nikakor ne bodo prispevale, da bi se soude3žba lastnikov pri izvedbi obnove, nege in varstva v njihovih
gozdovih povečala.
Jspešnost, ki je bila v dosedanjem sistemu gospodarjenja
gozdovi dosežena pri gradnji in vzdrževanju gozdnih cest, bi
lilo treba zagotavljati tudi naprej. Za vzdrževanje gozdnih
:est, katerih uporaba je dovoljena vsem, bi morala biti
agotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije.
Tako bi bilo omogočeno organizirano in koordinirano vzdrže'anje gozdnih cest.
Odhodki
kot posledica novega zakona o gozdovih
:
e se pri vlaganjih v zasebne gozdove upoštevajo samo
intervencije, ki bi znašale 50% potrebnih del, bi bilo treba
proračunu Republike Slovenije zagotoviti za vlaganja
zasebne gozdove 95.732 mio din.
Odhodki skupaj so prikazani v dveh inačicah, in sicer: v 1.
načici je upoštevano 352.000 ha javnih gozdov, v 2. inačici pa
■aradi denacionalizacijo 141.000 ha gozdov manj, zaradi
česar bi se zmanjšale potrebe za vlaganje v javne gozdove in
povečale potrebe za intervencije v zasebne gozdove, in sicer:
1.
2.
javna gozdarska služba
312,796.000 din 312.796.000 din
vlaganja v javne gozdove
223,513.000 din 134,107.000 din
vlaganja v zasebne gozdove
95,732.000 din 140,435.000 din
- znanstveno raziskoval, delo
36,500.000 din
36,500,000 din
\kupaj odhodki
668,541.000 din 623,838.000 din
/iri in prihodki proračuna Republike Slovenije
t) Gospodarjenje z javnimi gozdovi
zhodišče za izračun gozdne takse, ki bi jo izvajalci sečnje
ldvedli v proračun Republike Slovenije, je razlika med pov)rečno prodajno ceno in povprečnimi stroški izkoriščanja
ooročevalec

z vključenim dobičkom (40% povprečne prodajne
cene).
Izračun pokaže, da bi ta vir ob 1,245.643 m3 etata
v javnih
3
gozdovih in povprečni prodajni ceni 900 din/m za proračun
Republike Slovenije predstavljal 381,166.000 din. Opozoriti pa
velja, da je pri izračunu upoštevan etat za vse sedanje
družbene gozdove (352.000 ha). Pri predpostavki, da bi bili
istočasno denacionalizirani vsi gozdovi, za katere je veljal
zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni
lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami
v družbeni lastnini,
se bo zmanjšal letni etat v teh gozdovih za
okoli 450.000 m3. Gozdna taksa iz javnih gozdov, ki je vir
proračuna Republike Slovenije, bi se zato zmanjšala na
228.699 mio din, kar bi bilo še vedno 94.592 mio din več, kot bi
zanšale potrebe za vlaganja v te gozdove.
b) Taksa 10% prodajne vrednosti plodov, živali in zdravilih
rastlin
V Sloveniji ni natančne evidence o odkupu navedenih gozdnih proizvodov. Organizacije, ki odkupujejo gobe, so po svojih podatkih odkupile leta 1989 358 ton gob, leta 1990 po 112
ton. Ta podatek kaže na močno nihanje v prometu s temi
plodovi. Po ocenah poznavalcev trga s temi plodovi pa organiziran odkup predstavlja samo 60% v komercialne namene
nabranih količin. Zaradi varovanja ogroženih vrst gob, rastlin
in živali, bo treba urediti promet s temi gozdnimi proizvodi.
Ocenjuje se, da bi ta vir proračuna Republike Slovenije predstavljal 5,000.000 din.
c) Povračilo za uporabo cest v ceni goriva,
ki je bilo porabljeno na gozdnih cestah in z gozdno mehanizacijo, je že sedaj vir za financiranje dejavnosti posebnega
družbenega pomena v gozdovih - odpiranje gozdov z gozdnimi cestami. Višina povračila se je določila vsako leto na
podlagi posebnega sporazuma med Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (prej SIS za gozdarstvo Slovenije) in Republiškim sekretariatom za promet in
zveze (prej SIS za ceste Slovenije). Izračun, ki je bil narejen za
leto 1990, kaže, da je povračilo za to leto znašalo okoli
25,000.000 din.
č) Dohodki iz spremembe namembnosti gozdnih zemljišč
naj bi se preusmerili v vlaganja v gozdove. Na podlagi zbranih
podatkov, ki temeljijo na plačani odškodnino in ne zajemajo
vseh kmetijskih zemljišč, ki so zakonito ali v nasprotju z zakonom spremenila namembnost, je bilo gibanje spremembe
namembnosti gozdnih zemljišč:
leta
1986
1987
1988
1989

805.503
461.957
514.736
326.446

% od spremembe
namembnosti vseh zemljišč
13,3
7,6
12,1
6,6

Po izračunu bi ta vir znašal od 10,000.000 do 15,000.000 din.
Prihodki so enako kot odhodki prikazani v dveh inačicah, in
sicer (v 000 din):
1.
2.
- gospodarjenje z javnimi
gozdovi
381,166.000 din 228,699.000 din
- 10% od prodajne vrednosti
plodov
5,000.000 din 5,000.000 din
- povračilo za
uporabo cest
25,000.000 din 25,000.000 din
- sprememba namembnosti
zemljišč
12,500.000 din 12,500.000 din
skupaj prihodki
423,666.000 din 271,199.000 din
Razlika med prihodki
in odhodki
-244,875.000din-352,639.000din
Razlika med potrebnimi sredstvi za financiranje javne gozdarske službe in programa vlaganj v gozdove in z novim zakonom o gozdovih določenimi viri, bi se pokrila s sredstvi
dohodnine, davka na promet z lesom in drugimi prihodki.
Zagonski stroški za Zavod za gozdove Slovenije
Po osnutku zakona o gozdovih bodo prostori in oprema, ki so
že sedaj služili za dejavnost, ki jo naj bi opravljal Zavod za
gozdove Slovenije, postali lastnina Republike Slovenije. Tako
bodo za delovanje javne gozdarske službe na razpolago sko15

raj vsa potrebna sredstva. Zlasti to velja za območje enote.
Kljub temu pa bo treba zagotoviti nekaj investicijskih sredstev, predvsem za opremo za obdelavo podatkov in komuniciranje, brez katere je nemogoče uvesti normalno delovanje
Zavoda, in sicer:
kom
vrednost (DEM)
- osebni računalnik 386/33, 300
Mb disk
1
16.000
- komunikacijska mreža/modemi,
kartice
15
17.000
- grafična postaja: 386/33, 300
MB disk,
barvni monitor, risalnik, digitalnik, scener
19.000
- osebni računalnik 286/16 40 MB
disk (urejanje programov)
2
7.000
skupaj:
59.000 DEM
Zgoraj navedeno opremo bi bilo treba kupiti že v letu 1991.
Finančne posledice zaradi pravic presežnih delavcev
Presežke delavcev, ki bodo nastali po uveljavitvi tega zakona
zaradi prenehanja obvezne prodaje lesa preko gozdnogospodarskih organizacij, bo treba natančno ugotoviti najpozneje
v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Ti delavci bodo po
razdružitvi sedanjih gozdnogospodarskih organizacij na
»javno gozdarsko službo« in na izvajalske organizacije ostali
v izvajalskih organizacijah kot presežek, zato jim bo treba za
zagotavljanje njihovih pravic zagotoviti ustrezno sofinanciranje iz proračuna Republike Slovenije. Po oceni bo takih delavcev približno 390. Če upoštevamo, da je približno 25% preveč
zaposlenih zaradi neracionalnega zaposlovanja, je realen presežek, ki ga bo s tem ukrepom povzročil zakon, 300 delavcev.
Presežek delavcev bo nastal tudi zaradi denacionalizacije
gozdov. Če bi iz gospodarjenja vzeli celotno površino gozdov,
ki se bodo vračali prejšnjim lastnikom in ob predpostavki, da
bi lahko v preostalih družbenih gozdovih nadomestili brez
škode 30% poseka, bi bilo zaradi denacionalizacije preveč
570 delavcev, in sicer:
- sečnja, spravilo, prevoz 330 delavcev (56.000 dnin);
- gojitvena in varstvena dela 140 delavcev (23.000 dnin);
- druga dela gozdarskih strokovnjakov 100 delavcev.

V proračunu Republike Slovenije bi bilo torej treba zagotoviti
nadomestila za skupaj 870 delavcev, ki bodo postali presežek,
kar bi znašalo 7,107.900 din (vrednost marec 1991).
Trenutno je v likvidacijskem postopku 25 temeljnih organizacij kooperantov, ena temeljna organizacija združenega dela
pa je v stečajnem postopku. To kaže, da bodo razmere v posameznih gozdnogospodarskih organizacijah različne in zato
bo nujno treba za vsako posebej ugotavljati presežke delavcev, ki jih bo povzročila uveljavitev zakona o gozdovih.
Finančne posledice denacionalizacije gozdov
V gozdovih, za katere je veljal zakon o začasni prepovedi
sečnje... bo država zagotovila režim gospodarjenja, kot ga je
določal ta zakon. V gozdovih, ki se bodo vračali, bo kljub
temu, da sečenj razen varstvenih ne bo, treba opraviti nujna
gozdnogojitvena in varstvena dela ter vzdrževati gozdne
ceste. Za izvedbo vseh varstvenih del bo potrebno 6.000 din,
za nujna negovalna dela (40% vseh negovalnih del) pa 8.000
din. Vrednostno to pomeni 33,000.000 din.
Z dinamiko vračanja gozdov se bo zmanjševala površina teh
gozdov, zato bo treba potrebna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za ta nujna dela ugotavljati sproti.
Nadzor
Pripomba, naj inšpektor nadzira tudi delo izvajalskih organizacij in strokovne službe na terenu, je smiselno upoštevana,
inšpektor pregleduje vsa dela v gozdu, s tem nadzira tudi delo
izvajalske organizacije, pregleduje in spremlja uresničevanje
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov in se s tem
seznanja z delom javne gozdarske službe. O nepravilnostih
pri njenem delu obvešča pristojne organe Zavoda, ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, ter druge organe, ki nadzirajo
delo te službe.
Prehodne in končne določbe
Glede na predlog zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, zakona o denacionalizaciji in zakona o zadrugah ter
osnutek zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je to poglavje urejeno na novo.
III.
Na podlagi navedenega Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije predlaga, da zbori Skupščine Republike Slovenije
sprejmejo predloženi osnutek zakona o gozdovih.
i
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Predlog za izdajo zakona o VARSTVU OKOLJA z osnutkom zakona
- ESA 444
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 116. seji
5. 9. 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika skupščine Republike
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in minister za
varstvo okolja in urejanje prostora,
- Mitja BRICELJ, namestnik ministra za varstvo okolja in
urejanje prostora,
- Ana PRANČIČ, svetovalka ministra za varstvo okolja in
urejanje prostora.

Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja z osnutkom zakona
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor
združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi komisija za varstvo okolja in naravne dediščine
kot matično delovno telo.

POVZETEK
Glavni namen predlaganega zakona je ureditev sistema
varstva okolja z vsemi njegovimi elementi in njihovimi
medsebojnimi povezavami, ki bo zagotavljal uresničevanje javnih interesov na tem področju. Ti se kažejo zlasti
v ohranjanju, varstvu in razvoju celovitosti, raznovrstnosti in kakovosti naravnih združb, naravnih dobrin in krajine (naravno ravnovesje) kot temeljnih predpostavk
zdravja človeka in družbenega razvoja, uravnoteženega
z naravo. Ker je treba posebno pozornost posvetiti vprašanju izkoriščanja naravnih dobrin, bo predlagani zakon
posebej urejal tudi postopek pridobitve pravice do izkoriščanja naravnih dobrin ter pravice in obveznosti glede
njihovega izkoriščanja.
Cilji predlagane zakonske ureditve varstva okolja so:
preprečevanje nevarnosti za okolje ter zmanjševanje
obremenitev ter tveganj za okolje, odprava poškodb okolja ter ponovna vzpostavitev njegovih regeneracijskih
sposobnosti, zmanjšanje porabe naravnih virov in energije ter ohranjanje kakovosti obnovljivih naravnih virov
ter ohranjanje krajinskih značilnosti in vrednot okolja.

Za dosego teh ciljev bo predlagani zakon na podlagi
izoblikovanih in uzakonjenih temeljnih načel varstva
okolja, ki bodo izhajala tudi iz uveljavljenih mednarodnih
načel na tem področju, normativno uredil vprašanja,
povezana z: raziskovanjem, programiranjem in načrtovanjem varstva okolja, načrtovanjem posegov v okolje,
spremljanjem stanja in procesiranjem informacij o okolju, javnostjo postopkov in podatkov, posebnimi ukrepi
varstva okolja, financiranjem varstva okolja, koncesijo
na naravnih dobrinah, institucijami in upravno organiziranostjo varstva okolja, povezovanjem izvajalcev na
področju varstva okolja in sankcijami za dejanja, ki
pomenijo prekršek na področju varstva okolja.
Zaradi uvajanja nove dejavnosti — ekološkega podjetništva, bodo posledice predlaganega zakona za nacionalno gospodarstvo pozitivne. Spodbudil bo namreč
razmah na novem področju, na katero se bodo lahko na
drugačen način usmerile že obstoječe panoge (npr.
gradbeništvo, komunala, kovinsko predelovalna industrija, biotehnologije, geoznanosti, informacijska dejavnost, projektiva, mernoanalitske dejavnosti), ki poslovno
stagnirajo, razvile pa se bodo tudi nove.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu okolja
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona sta v formalnem smislu 27. točka drugega odstavka 314. člena in 5. točka
prvega odstavka 321. člena Ustave Republike Slovenije,
v materialnem smislu pa zlasti 240. in 241. člen Ustave Republike Slovenije 3. točka amandmaja XIV., amandma XXIX.,
amandma XXXII. ter amandma XCIX. k Ustavi Republike Slovenije.
240. člen Ustave določa, da ima človek pravico do zdravega
življenskega okolja in da družbeno-politična skupnost zagotavlja pogoje za uresničevanje te pravice, 241. člen pa nalaga
vsakemu, kdor uporablja zemljišče, vodo ali druge naravne
dobrine, da mora to delati tako, da se zagotovijo pogoji za
delo in življenje človeka v zdravem okolju.
Po 27. točki 314. člena Ustave Republike Slovenije ta v skladu
z ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti po republiških organih skrbi za varstvo in smotrno gospodarjenje s prostorom in naravnimi bogastvi, za urbanistično urejanje v republiki in za varstvo človekovega okolja ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov.
Po 5. točki prvega odstavka 321. člena Ustave Republike
Slovenije ta z zakonom ureja varstvo kulturnih in zgodovinskih spomenikov, pokrajine in naravnih znamenitosti ter čloporočevalec

vekovega okolja.
Po 3. točki amandmaja XIV. k Ustavi Republike Slovenije
družbenopolitična skupnost lahko ustanovi podjetje ali drugo
organizacijo, če je opravljanje dejavnosti te organizacije
nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo
drugih organizacij na določenem območju ali če je to nujno
za delo organov te družbenopolitične skupnosti.
Amandma XXIX k Ustavi Republike Slovenije določa, da so
zrak, vode, vodotoki, morje in morska obala, plodna zemlja in
zemljišča, gozdovi, rudnine, rastlinski in živalski svet, dobrine
v splošni rabi ter naravna in kulturna dediščina kot dobrine
splošnega pomena pod posebnim varstvom, določenim
z zakonom. Z zakonom se določijo pogoji in način njihove
z varstvom skladne in smotrne uporabe ter gospodarjenje,
tako da se zagotavljata njihova ohranitev in razvoj. Vsi državljani, republika in občine, podjetja in druge organizacije,
krajevne skupnosti in drugi subjekti imajo pravico in dolžnost
zagotavljati ravnotežje in pogoje za ohranitev, izboljšanje in
razvoj sestavin človekovega okolja, da zagotovijo pogoje za
življenje in delo kakor tudi da preprečujejo zdravju škodljive
posledice, ki nastanejo v proizvodnji, porabi in prometu.
Navedeni amandma določa tudi, da republika, občine in
druge teritorialne enote določajo in izvajajo politiko varstva
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okolja ter da se z zakonom ali aktom organa, pooblaščenim
z zakonom, prepove uporaba energije, snovi ali tehnoloških
postopkov, škodljivih za zdravje ljudi in človekovo okolje,
oziroma določijo pogoji za njihovo uporabo.
Amandma XXXII med drugim določa, da za zadovoljevanje
splošnih družbenih potreb in z zakonom določenih skupnih
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih plačujejo
delavci ter delovni ljudje in njihove organizacije ter občani
davke, takse in druge davščine ter prispevke. Sistem davkov,
taks in drugih davščin določa zakon. Amandma v 3. točki tudi
določa, da družbenopoltiične skupnosti lahko ustanavljajo
sklade za financiranje določenih razvojnih in drugih skupnih
družbenih potreb.
Amandma XCIX. v svoji tretji točki med drugim določa, da
preoblikovanje družbene lastnine v javno in druge oblike
lastnine ter omejitve lastnine določa zakon
Ob ugotovitvi, da veljavna ustava Republike Slovenije daje
zadostno podlago za utemeljitev v predlaganem zakonu vsebovanih rešitev, je treba poudariti, da predlog za izdajo
zakona o varstvu okolja tudi ni v nasprotju s spremembami
političnega in družbenoekonomskega sistema, kot izhajajo iz
delovnega besedila predloga nove slovenske ustave oziroma
je z njenimi določbami kompatibilen.
V zvezi s kompatibilnostjo z delovnim besedilom predloga
nove slovenske ustave oziroma tiste njegove določbe, ki se
nanašajo na materijo, ki jo bo urejal predlagani zakon, predlagatelj opozarja na dvoje. Najprej na nekoliko drugačno terminologijo glede pojmov s področja varstva okolja, ki bo vsebovana v predlaganem zakonu. Na podlagi analize v nadaljevanju predloga navedenih tujih zakonov in dokumentov Evropskega sveta in po medsebojnih usklajevanjih med prizadetimi
ministrstvi Republike Slovenije predlagatelj ocenjuje, da
pojmi, ki jih v zvezi z varstvom okolja uporablja predlog nove
slovenske ustave, niso v celoti ustrezni, v nekaterih primerih
pa se uporabljajo nedosledno. Zato bo predlagatelj v zvezi
s tem posredoval ustrezne predloge Komisiji za ustavna vprašanja oziroma njeni strokovni redakcijski skupini.
Poleg tega bo predlagani zakon vsaj v fazi osnutka vseboval
tudi določbe o naravnem javnem dobru, naravnih virih in
določbe o omejitvah lastninske pravice na nepremičninskih
delih okolja. Ti instituti so sicer vsebovani v 72., 73. in 74.
členu predloga nove slovenske ustave, vendar predlagatelj
meni, da jih je potrebno v predlaganem zakonu za določene
primere urediti nekoliko drugače (npr.: določitev dodatnih
kriterijev za uporabo naravnega javnega dobra) ali pa jih
urediti podrobneje (npr. opredelitev javne koristi na področju
varstva okolja, zaradi katere se lahko razlasti ali omeji lastninska pravica na nepremičninskih delih okolja).
II. UPORABLJENI MEDNARODNI IN TUJI PRAVNI VIRI
Predlagatelj je pri pripravi predlaganega zakona izhajal tudi iz
vseh pomembnejših znanstvenoraziskovalnih in drugih strokovnih spoznanj, ki so se na področju varstva okolja izoblikovala v okviru domače in tuje teorije in prakse. Posebej pa
predlagatelj opozarja na mednarodne in tuje pravne vire, ki so
bili upoštevani pri oblikovanju vsebine predlaganega zakona,
kar je pomembno tudi zaradi izpolnjevanja nalog in ciljev,
vsebovanih v »slovenski beli knjigi« za prilagajanje zahtevam
Evropske skupnosti. To so zlasti:
1. Richtlinie des Rates ueber die Umvveltvertraeglichkeitspruefung bei bestimmten oefentlichen und privaten Projekten, 27. Juni 1985, Evropska skupnost;
2. Richtlinie des Rates ueber den freien Zugang zu Informationen ueber die Umvvelt, 7. Juni 1990, Evropska skupnost;
3. Code of Federal Regulations, Protections of Environment,
Part 40, July 1, 1989, USA;
4. Gesetz ueber die Vermeidung und Entsordung von Abfaellen (Abfallgesetz), Gesetz vom 11. Mai 1990 (BGBI. I S 870),
Deutschland;
5. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Rattes vom 27.
Juni 1985 ueber die Umweltvertraeglichkeitspruefung bei
bestimmten oeffentlichen und privaten Projekten (85/337/
EWG), 11. Mai 1990, (BGBI. I S. 870), Deutschland;
6. Bundesgesetz ueber den Umvveltschutz (Švica, 1.10.1989);
7. Verordnung ueber die Umvveltvertraeglichkeitspruefung
(Švica, 1.4. 1989);
8. Zakon o varstvu okolja Švedske (julij 1989);
9. Zakon o gospodarjenju z naravnimi viri Švedske (1987);
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10. Environmental Protection Act of Denmark (January 1987);
11. The Act on the Environment and Nature Protection, Draft,
4th version, February 1991, Poland;
12. Proposal of the Environmental Law, January 1991, Federal
Assembly of Czech and Slovak Federal Republik.
Uporabljena so bili tudi Nacionalni program varstva okolja
Nizozemske (NEPP - National Environmental Policy Program, 1990, Netherland) in komentar k splošnemu delu
osnutka nemškega zakona o varstvu okolja (M. Kloepfer, E.
Rehbinder, E. Schmidt-Assmann, P. Kunig: Umvveltgesetzbuch, Allgemeiner Teil, Entwurf, 1990, Deutschland) ter The
Environmental Policy in East and West (B. Rhode et ali., Wien,
1987).
Ker omenjena »slovenska bela knjiga« vsebuje naloge glede
prilagoditve zahtevam, ki jih zastavlja Evropa 92 in v njenem
okviru zlasti skupni evropski trg, ki naj bi začel delovati po
31.12.1992, bodo pri oblikovanju načel, na katerih bo temeljil
predlagani zakon, in v njem vsebovanih institutov in rešitev,
upoštevani tisti predpisi Evropske skupnosti, ki se nanašajo
na splošno politiko varstva okolja.
Med temi akti je pomembnih predvsem pet, ki bodo upoštevani pri oblikovanju določb predlaganega zakona. To so:
1. Evropska listina o življenskem okolju in zdravju;
2. priporočilo o načelu, da onesnaževalec plača stroške varstva okolja, iz leta 1978;
3. priporočilo o oceni stroškov preprečevanja onesnaževanja
iz leta 1978;
4. direktiva o presoji vplivov na okolje iz leta 1985;
5. smernica o posebnem dovoljenju za določene industrijske
obrate pred začetkom obratovanja iz leta 1984.
Seveda obstaja še cela vrsta dokumentov (smernic, priporočil
in direktiv), ki pa bodo vključene v predlagani zakon v smislu
načelnih, pojmovnih in metodoloških rešitev. Njihova vsebina
pa bo uporabljena pri izdelavi izvršilnih predpisov, ki bodo
izdani na podlagi predlaganega zakona in pri določanju standardov, normativov in mejnih vrednosti za posamezne vrste
obremenitev okolja. Med njimi omenjamo samo nekatere, kot
so na primer:
1. Smernica 70/220/EEC o tehničnih standardih za emisijo CO
in neizgorelih ogljikovodikov iz vozil na bencinski pogon;
2. Smernici 80/372/EEC in 82/795/EES o omejitvi proizvodnje
freona;
3. Smernica 82/884/EEC o mejni koncentraciji svinca v zraku;
4. Smernica 85/203/EEC o mejni koncentracijo N02;
5. Smernica 80/779/EEC o mejni vrednosti za S02 in za lebdeče delce v zraku;
6. Smernica 85/210/EEC o vsebnosti svinca v bencinu;
7. Smernica 75/716/EEC o mejnih vrednosti žvepla v kurilnem
olju oziroma v dizel goriva;
8. Smernice 76/464/EEC o nevarnih substancah;
9. Smernica 76/160/EEC o vodah za kopanje;
10. Smernice 75/440/EEC, 79/869/EEC in 80/778/EEC o pitni
vodi;
11. Odločba 77/795/EEC o monitoringu in izmenjavi informacij o kakovosti pitne vode;
12. Pariška konvencija o atmosferskem onesnaževanju 887/
57/EEC;
13. Odločba 81/420/EEC o intervencijah pri onesnaženju
morja z nafto in derivati;
14. Odločba 86/85/EEC o informacijskem sistemu pri onesnaževanju morja z nafto in derivati;
15. Bernska konvencija o varstvu evropske flore, favne in
naravnih habitatov (82/72/EEC);
16. Direktiva 67/548/EEC (s kasnejšimi dopolnitvami) o nevarnih snoveh;
17. Direktiva 87/217/EEC o uporabi azbesta.
Celoten seznam dokumentov je na voljo na Ministrstvu za
varstvo okolja in urejanje prostora (Directory of Community
Legaislation in Force and other Acts of tne Community Institutions - Environment, December 1990), Seznam vsebuje 178
dokumentov.
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA BO UREJAL
PREDLAGANI ZAKON
Visoka stopnja izkoriščenosti in predvsem degradacija ter
ogroženost naravnih virov in okolja v Republiki Sloveniji so
eden najpomembnejših dejavnikov, ki opredeljujejo nadaljnji
razvoj republike in kakovosti življenja njenih prebivalcev. Iz
poročevalec
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Poročila o stanju okolja v Republiki Sloveniji, ki ga je Skupš^ čina Republike Slovenije sprejela 28. marca 1990, izhajajo
naslednje osnovne ugotovitve glede stanja okolja:
1. zrak je v večini slovenskih mest in industrijskih središč
čezmerno onesnažen, v neugodnih vremenskih razmerah pa.
dosega celo kritične razsežnosti.
2. čezmerna onesnaženost, ki sega celo do izvirov, je značilnost skoraj vseh slovenskih rek, cela vrsta odsekov je kategorizirana v III.-IV. in IV. kakovostni razred, slabša se kakovost
podtalnice, kaže pa se tudi poslabševanje kakovosti obalnega
morja;
3. opravljene raziskave potrjujejo domneve o resnosti problematike onesnaženosti tal s težkimi kovinami, težko razgradljiI vimi organskimi spojinami in patogenimi organizmi; onesnaženost tal je posledično povezana z onesnaženostjo podtalnice in seveda hrane;
4. stopnja poškodovanosti gozdov obsega že 44% vseh drevesnih vrst, genetske preiskave smrek pa kažejo, da je 60%
smrek na Slovenskem resno genetsko ogroženih; 5.5% vseh
dreves je razvrščenih v IV. stopnjo poškodovanosti, kar
pomeni, da bomo v kratkem času izgubili vsako 18. drevo. Ta
izguba je koncentrirana na področjih z bolj onesnaženim
zrakom; strah vzbuja dejstvo, da se v zadnji letih izrazito
slabša stanje v legah nad 1000 m nadmorske višine; 5. regresivna smer sprememb ekosistemov, ki jih povzroča človek
s svojimi posegi, se kažejo tudi v zvezi z izumrlimi in ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami;
6. glede hrupa v gosto naseljenih okoljih je stanje pri nas
podobno stanju v svetu, kjer ocenjujejo, da je večina prebivalstva izpostavljena zunanjemu dnevnemu hrupu, ki dosega ali
že presega cilj pri nadaljnji urbanizaciji; pri tem je zlasti
pomembno, da se ogroženost s hrupom širi tudi v neurbanizirana okolja, predvsem kot posledica naraščajočega prometa;
7. posebej pereč problem je nezadovoljivo rešeno vprašanje
naraščajoče količine komunalnih in posebnih odpadkov ter
naraščajoča prisotnost strupenih, zdravju škodljivih in jedkih
snovi, eksplozivnih snovi, vnetljivih tekočin in plinov ter snovi,
ki povzročajo vžig; tako je v letu 1987 v R Sloveniji nastalo
okrog 320.000 t komunalnih odpadkov, prisotnih pa je bilo
okoli 800.000 t in 1.600.000 m/3 posebnih odpadkov; še zlasti
je zaskrbljujoče področje ravnanja z odpadki in njihovo
nekontrolirano odlaganje na legalna ali ilegalna odlagališča.
Osnovni razlog navedenega stanja je bil družbeno - ekonomski sistem s prevladujočim načinom proizvodnje, ki je dajal
poseben poudarek na količinskemu modelu razvoja, in je, še
posebej z vidika varstva okolja, zanemarjal kakovostni razvoj.
Dohodek je bil deklariran kot temeljna kategorija družbenega
planiranja, v praksi pa je funkcioniral kot skoraj izključna
kategorija razvoja. Družbena lastnina je še dodatno skrivala
eno od lastnosti ekonomskega funkcioniranja sodobnih
družb, ki stroške varstva okolja kot eksterne stroške ne internalizira na podjetniški ravni, temveč jih prevali bodisi na samo
okolje ali na družbo v celoti. To se je kazalo zlasti pri izkoriščanju naravnih dobrin in v njihovem okviru naravnih virov, ki
so bili in so še »osnovno sredstvo« podjetij, ki opravljajo
dejavnosti posebnega družbenega pomena ali dejavnosti
izkoriščanja naravnih dobrin.
Republika Slovenija je v obdobju od' leta 1974, ko je med
ustavno zajamčene pravice človeka uvrstila tudi pravico do
zdravega življenjskega okolja, sicer dopolnjevala politiko varstva okolja. Vendar so v njej opredeljeni cilji ostali največkrat
na deklarativni in niso bili razdelani in uresničeni niti na
zakonski, še manj pa na ravni izvajanja.
Za sam pravni sistem lahko z vidika varstva okolja rečemo, da
je bil v svojih delih ekologiziran, ne moremo pa še govoriti
o pravu okolja, to je o pravnem sistemu oziroma o njegovih
delih, ki bi jim bilo varstvo okolja temeljna preokupacija.
V obstoječi pravni ureditvi ima ključno vlogo na področju
varstva okolja Zakon o urejanju prostora z določili o smotrni
rabi in ohranjanju naravnih in ustvarjenih vrednot okolja.
Vendar pa je razmeščanje dejavnosti v okolju in urejanje
prostora le eden od instrumentov varovanja okolja, tako da
takšna pravna ureditev ni mogla dajati celovitih rešitev, saj je
bodisi posegala v obrobje družbenoekonomskih odnosov, ki
opredeljujejo problematiko varstva okolja, bodisi je bila
usmerjena na posamične posege v prostor, kar je onemogočalo celovitost pristopa, ki pa ga varstvo okolja nedvoumno
zahteva.
Za sistem v celoti je bila značilna parcialnost in razpršenost,
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ki je onemogočala vzpostavitev večjih sistemov, ki bi bili na
področju varstva okolja racionalni in uspešni (npr. ravnanje
z odpadki, varčevanje z energijo itd.).
Najpomembnejši veljavni republiški zakoni, ki urejajo varstvo
okolja, so Zakon o varstvu zraka, Zakon o vodah, Zakon
o varstvu pred hrupom v bivalnem in naravnem okolju in
Zakon o ravnanju z odpadki. Normativno nista urejeni varstvo
tal in ravnanje z nevarnimi snovmi. Opozoriti je treba tudi na
Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja, ki
je bil sprejet v začetku leta 1990 in ureja zagotavljanje in
uporabo sredstev za delno kreditiranje in sofinanciranje programov za sanacijo okolja. Določbe o varstvu okolja vsebujejo
tudi predpisi z drugih področij (zakoni in izvršilni predpisi) in
občinski predpisi.
Temu ustrezna je tudi organiziranost na področju varstva
okolja, in sicer na »izvajalski« pa tudi na strani republiške in
občinske uprave. Organizacijsko kot tudi glede pristojnosti se
je varstvo okolja izgrajevalo na mejnih področjih in v drugih
resorjih, ki so bili tudi nosilci mejne zakonodaje. Republiški
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora ni imel opredeljenih ne upravnih, ne nadzornih, ne informacijskih in ne
strokovnih pristojnosti.
Poleg velikega neskladja med normativnim in dejanskim urejanjem zadev varstva okolja se kot temeljne pomanjkljivosti
družbeno-ekonomskega in posebej pravnega sistema kažejo
zlasti:
1. neučinkovitost dogovornega načina reševanja problematike varstva okolja in naivna pričakovanja, da bodo onesnaževalci sami od sebe odpravljali vzroke in posledice onesnaževanja; sistem samoupravnega družbenega planiranja z množico nosilcev planiranja je rezultiral predvsem v prenašanju
neuresničenih nalog iz enega planskega obdobja v drugega;
cilje in naloge v zvezi z varstvom okolja so si v planskih
dokumentih zapisovali vsi, ki so bili dolžni planirati, izvajali pa
jih v glavnem niso; za sam sistem v celoti je bila sicer značilna
visoka stopnja deklarativnosti v zvezi z varstvom okolja;
2. sistem družbene lastnine in pretežno planska ekonomija
z odsotnostjo realnih ekonomskih kategorij in mehanizmov,
je po eni strani onemogočil ustrezno spodbujanje onesnaževalcev k ravnanjem, usmerjenim v varstvo okolja, po drugi
strani pa ni zagotavljal učinkovitega načina in oblike financiranja varstva okolja; zaradi prevelikega poudarka na socialnih
funkcijah ekonomskega sistema in polni zaposlenosti ni bilo
možno presegati nasprotij med ekonomijo in varstvom okolja,
tako da se je vsaka zahteva po varstvu okolja kazala kot napad
na delovna mesta in dohodek in je bila ponavadi zavrnjena;
3. funkcija nadzora nad izvajanjem predpisov s področja
varstva okolja je z veljavnimi predpisi razdeljena med vrsto
resornih inšpekcijskih organov, pri čemer pristojnosti nadzora niso jasno razmejene; nadzor nad varstvom okolja predstavlja za nekatere inšpekcije le del njihovih širših nalog; vse
skupaj pa seveda bremeni splošna in sistemsko pogojena
neučinkovitost inšpekcijskih služb;
4. neustrezna vloga varstva okolja pri načrtovanju razvojne
politike, načrtovanju posegov v prostor in pri izvajanju nameravanih posegov je v procesih dogovornega usklajevanja
pomenilo, da varstvo okolja samo ni moglo obrzdati razvojnih
odločitev drugih resorjev: to je povzročilo, da je bilo doseženo stopnjo razvoja na področju poselitve, urbanizacije,
industrije, energetike, kmetijstva, prometa in turizma kot najpomembnejših pritiskov na okolje, možno doseči brez plačila
stroškov varstva okolja, rezultiralo pa je v množici žarišč
onesnaževanja in izredno zahtevnih in dragih sanacijah, pri
čemer je videti, da pravi problemi šele prihajajo.
5. neizdelanost instrumentov za presojo ranljivosti okolja,
celovito presojo vplivov na okolje kakor tudi za presojo vplivov nameravanih posegov v okolje ter premajhna vloga okoIjevarstvenih soglasij; preventivna funkcija v zvezi z zagotavljanjem ekološke primernosti novih investicij je urejena
v okviru prostorske in gradbene zakonodaje, vendar pa ni
v celoti zagotovljeno doseganje ciljev varstva okolja; glavna
pomankljivost je v odsotnosti celovite presoje vplivov na okolje; velik problem predstavlja neustreznost ali celo odsotnost
emisijskih in imisijskih standardov in normativov;
6. neustrezna organiziranost, zlasti razvojnih, upravnih in
strokovnih nalog, nedosledno izpeljana delitev dela med
nosilci posameznih nalog in neupoštevanje trendov razvoja
javnih služb na teh področjih;
7. neustrezna opredelitev vloge posameznikov in drugih sub19

jektov ob posegih v okolje ter varstva njihovih pravic;
8. določila kaznovalne politike za prekrške, prestopke in kazniva dejanja so z vidika varstva okolja preblaga, saj višine in
vrste kazni ne stimulirajo odgovornejšega odnosa onesnaževalcev do okolja, celo obratno, navajajo na obnašanje, da se
celo splača onesnaževati.

3. odprava poškodb okolja ter ponovna vzpostavitev njegovih
regeneracijskih sposobnosti;
4. zmanjšanje porabe naravnih virov in energije;
5. ohranjanje kakovosti obnovljivih naravnih virov;
6. ohranjanje krajinskih značilnosti in vrednot okolja.

janja dobička na račun okolja skuša z internalizacijo stroškov
varstva okolja vzpostaviti takšen ekonomski sistem, ki ne bo
ropal narave in jo bo ohranjal kot predpostavko njegovega
lastnega življenja in razvoja;
4. načelo obveznega zavarovanja pred odgovornostjo za
škodo povzročeno z nezgodo zavezuje tiste, ki se ukvarjajo
z ekološko tveganimi dejavnostmi, da se zavarujejo pred
odgovornostjo za celotno škodo kot posledico nezgode, ki bi
jo eventuelno povzročili in je tako velika, da posledic drugače
ne bi mogli odpraviti;
5. načelo obveznega ukrepanja Republike Slovenije in lokalnih skupnosti, kadar in dokler ni mogoče s stroški obremenjevanja obremeniti povzročitelja izhaja iz zahteve po odpravi
ekoloških posledic dosedanjega ravnanja celotne družbe in
posameznih subjektov; na nek način je tako socializirano
početje, ki je sicer pripeljalo do višje življenske ravni, predvsem pa je v veliki meri opustošilo okolje; to načelo je
pomembno predvsem zaradi obveze, da bo okolje očiščeno,
ne glede na to, kdo ga je onesnažil, ali če ga je onesnažil
v okviru veljavnega pravnega sistema;
6. načelo preventive uvaja načrtovanje in izvajanje posegov
v okolje na način, ki zmanjšuje porabo snovi in energije,
vključno z upoštevanjem načela reciklaže in regerneracije, na
najmanjšo možno mero ter preprečuje in omejuje obremenjevanje že pri izvoru nastanka;
7. načelo spodbujanja (z ustreznimi ukrepi) k ravnanjem,
s katerimi se uresničuje načelo preventive, sledi spoznanjem,
da zadev varstva okolja ni moč uspešno obvladovati le s prepovedmi in zapovedmi, temveč da je treba v ekonomski in
družbeni sistem uvesti predvsem mehanizme stimulacije in
motivacije, ter na ta nači doseči nujno potrebni družbeni
konsenz v zvezi z varstvom okolja;
8. načelo sodelovanja državnih in drugih subjektov, naravovarstvenih skupin ter prizadetih posameznikov ali njihovih
združenj pri snovanju, določanju in uresničevanju ciljev na
področju varstva okolja sledi razumevanju, da je čisto in
neobremenjeno okolje stvar in interes vsakega posameznika
in družbe v celoti, ki ga je nemogoče v celoti uresničiti na
parcialen način;
9. načelo javnosti o vseh dejavnostih in zadevah, povezanih
z varstvom okolja določa, da je varstvo okolja javna zadeve in
kot tak v interesu javnosti; javnosti ni moč izriniti iz obravnavanja problemov varstva okolja v imenu nekih drugih, »višjih«
ciljev ali interesov;
10. načelo spoštovanja mednarodnih standardov, vključno
s spoštovanjem ciljev mednarodne skupnosti glede varstva
okolja in načel mednarodnega prava na tem področju ter
upoštevanjem normativov sosednjih držav omogoča po eni
strani vključitev v evropske in svetovne integracijske tokove,
po drugi strani pa kaže na globalizacijo problemov varstva
okolja;
11. načelo varstva pravic, ki obsega pravice posameznika
v zvezi z varovanjem njegove pravice do zdravega in prijaznega okolja (popularna tožba, položaj stranke v postopku,
sodno varstvo, branilec za varstvo okolja) na določen način
uvaja pravico do čistega in zdravega okolja kot eno od osnovnih človečkih pravic;

V. NAČELA IN GLAVNE REŠITVE
1. Načela
Rešitve, ki jih vsebuje predlagani zakon temeljijo na nekaterih
poznanih in že uveljavljenih načelih, predvsem pa na novih, ki
so rezultat upoštevanja načel varstva okolja v razvitem svetu,
sprememb političnega in gospodarskega sistema v Sloveniji
in spoznanj o neučinkovitosti dosedanjih mehanizmov
v praksi. Kot temeljna načela so vsebovana v temeljnih določbah osnutka zakona. Ta načela so:
1. načelo celovitosti sistema varstva okolja izhaja iz razumevanja dejstva, da je moč probleme varstva okolja učinkovito
obvladovati le s celovitim pristopom; ne glede na dejstvo, da
se problemi lahko pojavljajo tudi ali morda celo predvsem na
lokalni ravni, pa so njihovi vzroki ponavadi globji in sistemski;
2. načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve uveljavlja
razumevanje takšnega odnosa med človekom in naravo, kjer
človek ni gospodar in lastnik narave, pač pa je zaradi mesta in
vloge, predvsem pa zaradi svojih, v razvoju pridobljenih sposobnosti odgovoren za stanje v naravi;
3. načelo plačila za obremenjevanje in onemogočanje ustvar-

2. Glavne rešitve
Predlagani zakon bo z namenom zagotavljanja zdravja človeka in naravnega ravnotežja urejal sistem varstva okolja. Ta
obsega načrtovanje in izvajanje dejavnosti in ukrepov za
ohranitev, varstvo in razvoj celovitosti naravnih združb (ekosistemov), krajine, naravnih dobrin ter dejavnosti in ukrepov za
izboljšanje njihovega stanja ob posegih v okolje. Zakon bo
s svojimi temeljnimi načeli »krovna sistemska ureditev«, ki jo
bodo morali upoštevati vsi posebni oziroma področni zakoni
in drugi predpisi (izvršilni predpisi in predpisi lokalnih skupnosti), kadar bodo urejali ali vsebovali določbe o načrtovanju
in izvajanju dejavnosti in ukrepov s področja varstva okolja.
To pa obenem tudi pomeni, da predlagani zakon ne predstavlja zahteve po nenadni in hkratni spremembi obstoječega
stanja. Številne predlagane rešitve se bodo namreč uresničevale postopno, preko drugih zakonskih in izvršilnih predpisov.
Predlagani zakon bo vseboval trinajst zaokroženih in medsebojno povezanih tematskih sklopov, zgrajenih na temeljnih
določbah zakona in v njih vsebovanih temeljnih načel varstva

IV. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN NJEGOV CILJI
Razlogi za izdajo predlaganega zakona izhajajo iz ocene
obstoječega stanja in pravne ureditve na tem področju ter
odločitve o izenačitvi okoljevarstvenih in drugih pogojev
družbeno ekonomskega razvoja s pogoji v Evropski skupnosti
po letu 1992.
Na tem mestu je potrebno opozoriti na dejstvo, da je pravo
okolja sicer mlada veja prava, ki se v svetu razvija šele zadnjih
dvajset let, ne upoštevajoč seveda, da so se tudi deli Rimskega prava izrecno nanašali na razmerje med človekom in
naravo in sicer v tistem delu, ki omejuje razpolagalno pravico
do delov narave. Na področju prava okolja se srečujeta tudi
dva pravna sistema, dve pravni kulturi, anglosaksonska in
kontinentalna. Glede na to, da se je Zahodna Evropa po letu
1972 intenzivno ukvarjala s problemi varstva okolja in je za
njihovo obvladovanje vzpostavila že vrsto pravnih in ekonomskih mehanizmov, je njihova usmeritev v integracijo in harmonizacijo obstoječih predpisov popolnoma razumljiva. Ne
glede na to pa imajo v nekaterih državah že splošni zakon
o varstvu okolja (Velika Britanija, Danska, Nizozemska), zopet
drugje pa se z njim intenzivno ukvarjajo (Nemčija). Drugačni
so problemi v deželah bivšega ali razpadajočega socialističnega sistema, kjer odsotnost skrbi za varstvo okolja in nakopičeni problemi sami po sebi govorijo v prid splošnemu, »krovnemu« zakonu.
Odločitev predlagatelja za sistemski, takoimenovani krovni
zakon tako sledi zgoraj omenjenim trendom. Njegov glavni
namen je ureditev sistema varstva okolja z vsemi njegovimi
elementi in njihovimi medsebojnimi povezavami, ki bo zagotavljal uresničevanje javnih interesov na tem področju.
Ti se kažejo zlasti pri ohranjanju, varstvu in razvoju celovitosti, raznovrstnosti in kakovosti naravnih združb, naravnih
dobrin in krajine (naravno ravnotežje) kot temeljne predpostavke zdravja človeka in z naravo uravnoteženega družbenega razvoja. Ker je treba posebno pozornost posvetiti izkoriščanju naravnih dobrin, bo predlagani zakon posebej urejal
tudi postopek pridobitve pravice izkoriščanja naravnih dobrin
ter pravice in obveznosti do njihovega izkoriščanja (koncesija
na naravnih dobrinah).
V skladu z navedenim namenom so cilji predlagane zakonske
ureditve varstva okolja:
1. ohranjanje naravnega ravnovesja in naravnih združb;
2. preprečevanje nevarnosti za okolje ter zmanjševanje obremenitev ter tveganj za okolje;
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Dkolja.
i/ okviru temeljnih določb bo predlagani zakon vseboval opredelitev namena in sistema varstva okolja ter njegovih ciljev,
<ot so bili prikazani v prejšnjem poglavju. Posebno pozornost
30 predlagani zakon namenil določitvi vsebine temeljnih pojmov (npr. okolje, naravne združbe, krajina,naravne dobrine,
laravno javno dobro, naravni viri, naravne vrednote, zaščita
Dkolja, poseg v okolje, obremenitev, povzročitelj obremenitev, idr.), na katere se navezujejo vse druge določbe zakona.
V temeljnih določbah bodo vsebovana in podrobneje razčlenjena v prejšnjem naslovu našteta temeljna načela varstva
okolja. Prav tako bodo v temeljnih določbah vsebovane tudi
določbe o naravnih dobrinah (naravno javno dobro, naravni
/iri, naravne vrednote, razlastitev ali omejitev lastninske pra/ice na nepremičninskih delih okolja,koncesija na naravnih
dobrinah, klasifikacija naravnih dobrin) in javnih službah varstva okolja (določitev obveznih republiških javnih služb in
obveznih lokalnih javnih služb).
Drugi tematski sklop predlaganega zakona bo namenjen raziskovanju, programiranju in planiranju varstva okolja. Predlagani zakon bo temeljne in aplikativne raziskave ter razvojne
projekte za varstvo okolja določil kot obvezno sestavino nacionalnega raziskovalnega programa. Ustanovljen bo Inštitut
Republike Slovenije za okolje, v njegovi sestavi pa bo tudi
oenter za okolje.
Na področju programiranja varstva okolja bo predlagani
zakon urejal pripravo in vsebino nacionalnega programa varstva okolja, operativne načrte in načrte lokalnih skupnosti na
področju varstva okolja. Za načrtovanje posegov v prostor in
usmerjanje razvoja v prostoru bo vpeljana izdelava študije
ranljivosti okolja. Bo podlaga za določitev stopnje sprejemljive obremenitve okolja, ki bo obvezno izhodišče prostorskih
planov, sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami in obvezno izhodišče pri presoji vplivov posameznih
posegov na okolje.
Predlagani zakon bo kot obvezno sestavino odločitve o sprejetju prostorskega plana republike, njegovih regionalnih razčlenitev, prostorskih planov lokalnih skupnosti in sektorskih
načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami določil celovito
presojo vplivov na okolje.
V okviru načrtovanja posegov v okolje bo predlagani zakon
uredil presojo vplivov na okolje, s katero se bodo, zlasti
z vidika načel celovitosti in preventive, predhodno ugotavljale
vse posledice nameravanih posegov v okolje. Predlagani
zakon bo določal, kdaj je presoja obvezna po samem zakonu,
in primere, ko je presoja obvezna po odločitvi republiškega
upravnega organa, pristojnega za varstvo okolja, ali ustreznega organa lokalne skupnosti. Določeni bosta tudi vsebina
študije vplivov na okolje in postopek njene ocene ter na tej
podlagi vpeljano obvezno okoljevarstveno soglasje, brez
katerega ne bo mogoče izdati dovoljenja za nameravani
poseg v prostor. V postopek bo ustrezno vključena tudi najširša javnost.
Zakon bo v okviru obravnavanega sklopa urejal tudi izdelavo
sanacijskih programov ter s tem povezane dolžnosti onesnaževalcev ter subsidiarne obveznosti republike in lokalnih
skupnosti.
Četrti sklop določb predlaganega zakona bo urejal spremljanje stanja in informacije o okolju. V tem okviru bo urejeno
opazovanje in nadzorovanje naravnih (geofizikalnih) pojavov,
stanja onesnaženosti okolja in emisij v okolje (geofizikalni,
emisijski in imisijski monitoring, preventivni monitoring, postmonitoring, raziskovalni monitoring, nadzor monitoringa),
opredeljen bo enotni informacijski sistem za varstvo okolja ter
glavne evidence in vpeljano letno poročilo o stanju okolja.
V okviru dolžnosti pravnih in fizičnih oseb v zvezi s spremljanjem in nadzorovanjem stanja okolja bo zakon določal tudi
obveznost vodenja ekološkega knjigovodstva v proizvodnji,
uporabi in po uporabi.
Peti sklop vprašanj, ki ga bo urejal predlagani zakon, se
nanaša na javnost postopkov in podatkov s področja varstva
okolja. Izhodišče bo načelo, da so vsi podatki, postopki in
dejavnosti varstva okolja, s katerimi razpolagajo oziroma jih
vodijo ali izvajajo državni organi, organi lokalnih skupnosti ter
organizacije ali posamezniki, ki so jim poverjena javna pooblastila, javni. Podobno bo zakon določal javnost postopkov
in podatkov tudi za vse povzročitelje obremenitev. Javnost
podatkov in postopkov bo lahko omejena samo pod pogoji, ki
jih bo določal zakon (npr. državna, vojaška, poslovna tajnost).
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Tudi v takšnih primerih bo lahko republiški upravni organ,
pristojen za varstvo okolja, odredil, da je treba javnost obvestiti o določenih podatkih ali postopkih ne glede na njihovo
tajnost.
Predlagani zakon o varstvu okolja bo določal sistem dejavnosti in ukrepov varstva okolja. Ukrepi bodo razporejeni po
posameznih poglavjih zakona. Kljub temu bo v svojem šestem
poglavju vseboval še določbe o posebnih ukrepih varstva
okolja. Ti bodo razporejeni v pet skupin. V prvi bodo posebni
ukrepi, določeni s predpisi (npr. zaščita posamezne naravne
dobrine ali njenega dela, zaščita ogroženega dela okolja,
dopustne mejne emisijske in imisijske vrednosti, idr.). Druga
skupina posebnih ukrepov varstva okolja se nanaša na dovoljenja za premične ekološke naprave in preizkuse, tretja na
zapovedi in prepovedi (npr. predhodna zaščita, prepoved
obratovanja, začasna omejitev dejavnosti, idr.), četrta na imenovanje pooblaščenca za varstvo okolja, peta pa na spodbude
(ekološki znak, priznanja in nagrade).
Sedmi sklop vprašanj, ki jih bo urejal predlagani zakon, se
nanaša na financiranje varstva okolja. Zakon bo razmejil stroške na tiste, ki jih nosijo povzročitelji obremenitev (stroški
obremenjevanja okolja: redni stroški, posebni stroški, stroški
odprave posledic poškodb okolja, stroški čezmernih obremenitev), in na tiste, ki se uvrščajo med javne stroške varstva
okolja in jih ima Republika Slovenija ali (in) lokalne skupnosti
(splošni stroški, stroški obremenjevanja, stroški obveznega
ukrepanja, stroški spodbujanja). Zakon bo pri financiranju
varstva okolja urejal tudi dajatve (ekološki davek, povračila za
izkoriščanje in rabo naravnih dobrin, odškodnine za čezmerno obremenjevanje) in olajšave. Za financiranje in kreditiranje investicij na področju varstva okolja bo ustanovljen
Sklad za okolje Republike Slovenije, zakon pa bo dajal možnost za ustanavljanje podobnih skladov tudi lokalnim skupnostim.
V svojem osmem delu oziroma poglavju bo zakon urejal
vprašanja, povezana s koncesijo na naravnih dobrinah. Z njo
bodo Republika Slovenija ali lokalne skupnosti oziroma po
njihovem pooblastilu drug javnopravni subjekt dajale koncesionarjem (zasebnopravnim subjektom) pravico do upravljanja, posebne in podrejene rabe ali izkoriščanja naravnega
javnega dobra ali druge naravne dobrine, ki je v javni lasti.
Zakon bo vseboval pogoje in vsebino koncesije na javnem
dobru, koncesije na naravnih virih in koncesije na naravnih
vrednotah. Vseboval bo tudi določbe o vsebini koncesijskega
akta in vsebini ter obliki koncesijske pogodbe. Za druga
vprašanja, povezana s koncesijo (npr. pridobivanje in izbor
koncesionarjev, varstvo koncesionarjev, prenehanje koncesijskega razmerja, idr.) pa se bodo primerno uporabljale
določbe zakona, ki bo urejal gospodarske javne službe.
S predlaganim zakonom bo pri Izvršnem svetu Skupščine
Republike Slovenije ustanovljen Svet za varstvo okolja kot
neodvisno in samostojno telo, katerega člani bodo strokovnjaki s posameznih področij varstva okolja, pri tem pa člani ne
bodo smeli biti predstavniki upravnih in drugih državnih organov.
Deseti sklop določb zakona bo urejal upravno organiziranost
na področju varstva okolja. Upravne naloge bodo opravljali
republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, in
upravni oziroma njim ustrezni organi lokalnih skupnosti, pristojni za varstvo okolja. Nosilci razvojnih in strokovnih nalog
za varstva okolja bodo na republiški ravni Zavod za varstvo
okolja Republike Slovenije in Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Seizmološki zavod Republike Slovenije ter
Republiška uprava za jedrsko varnost, na lokalni ravni pa
upravne organizacije ali njim ustrezne službe ene ali večih
lokalnih skupnosti.
Za naloge, povezane z razvojem, upravljanjem, organizacijo
in načrtovanjem javnih služb na področju varstva okolja,
naloge, povezane z izkoriščanjem naravnih dobrin, investicijskim načrtovanjem in druge strokovno tehnične naloge bo
ustanovljena Direkcija za varstvo okolja Republike Slovenije.
Za opravljanje navedenih nalog lokalne narave bodo lahko
ena ali več lokalnih skupnosti ustanovile direkcijo ali drugo
njej ustrezno službo.
Za inšpekcijsko nadzorstvo na področju varstva okolja bo
ustanovljen Republiški inšpektorat za varstvo okolja, ki bo
lahko imel območne enote za območja posameznih regij. Na
lokalni ravni bodo lahko ustanovljene nadzorne službe za
varstvo okolja, na katere bo mogoče prenesti posamezne
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naloge iz pristojnosti republiškega inšpektorata kot javno
pooblastilo. Naloge nadzorne službe se bodo lahko kot javno
pooblastilo poverile tudi drugim pravnim in fizičnim osebam.
Predlagani zakon bo dajal možnost za ustanovitev zbornice
kot samostojnega strokovnoposlovnega združenja izvajalcev.
Vanjo se bodo združevale strokovne in poslovne organizacije,
ki opravljajo dejavnosti ali zadeve, ki so na področju varstva
okolja določene kot javna služba, pa tudi druge organizacije
za varstvo okolja.
Zakon bo vseboval tudi kazenske določbe. V njih bodo vsebovane sankcije za prekrške. Dejanja, ki bodo zaradi svoje teže
kazniva dejanja, bodo vključena kot posebno poglavje v novi
kazenski zakon Republike Slovenije.
VI. MATERIALNE POSLEDICE
Predlagani zakon sam ne bo imel neposrednih materialnih
posledic, povzročil jih bo šele z nadalnjo implementacijo.
Zakon vzpostavlja namreč predvsem strukturno mrežo in
organizacijski instrumentarij varstva okolja. Sama politika
varstva okolja bo operacionalizirana z novo sprejetimi in
noveliranimi zakoni, še posebej pa s podzakonskimi normami. V tem smislu je tudi prestrukturiranje finančnih bremen
na podjetniški in državni ravni odvisno predvsem od implementacije zakona, ki pa bo tekla časovno vzporedno s prestrukturiranjem gospodarstva in uvajanjem okolju primernih
tehnologij.
Če kljub temu govorimo o materialnih posledicah predlaganega zakona, gre za posledice, ki jih je moč predvideti že
sedaj. Obravnavati jih je treba z vidika posledic, ki jih bo imel
zakon za naprej, in z vidika posledic, ki jih bo imel zakon
glede na obstoječe oziroma zatečeno stanje.
Kazale se bodo v sistemu financiranja varstva okolja, ki
pomeni dograjevanje obstoječega sistema javnih financ
z vidika varstva okolja. Ta bo s stroški obremenjevanja obremenil povzročitelje, in sicer z rednimi stroški kot tudi posebnimi stroški, stroški poškodb okolja in stroški čezmernih
obremenitev. Splošne stroške, stroške obveznega ukrepanja
in stroške spodbujanja pa predlagani sistem financiranja varstva okolja uvršča med javne stroške, ki jih imajo Republika
Slovenija in (ali) lokalne skupnosti.
Glede na zatečeno stanje se bodo materialne posledice
kazale predvsem pri pripravah in izvedbi sanacij, renaturacij
in restitucij ter prilagajanju dejavnosti povzročiteljev obremenjevanja zahtevam, ki jih bo določal predlagani zakon. Načeloma bodo materialne posledice v teh primerih nosili povzročitelji, vendar bodo zaradi obstoječega stanja v gospodarstvu
morale subsidiarno prevzemati materialne posledice tudi
Republika Slovenija in lokalne skupnosti.
Ob navedenem o materialnih posledicah predlagatelj sodi, da
bo predlagani zakon vplival zlasti na prestrukturiranje nacionalnega gospodarstva in nacionalnega dohodka. Dejstvo je,
da je treba ceno varstva okolja plačati, zato predlagani zakon
ukinja možnost za pridobivanje dobička predvsem na račun
obremenjevanja okolja in nespoštovanja določil varstva okolja in razporeja stroške na javno in zasebno sfero. Vendar
redni, posebni in drugi stroški povzročiteljev obremenjevanja
ter deloma tudi javni stroški varstva okolja pomenijo v prvi
vrsti prestrukturiranje finančnih tokov in njihovo usmerjanje
v preventivne dejavnosti, kar bo nujno pripeljalo do kakovostnega razvoja namesto količinskega.
Z vidika nacionalnega gospodarstva bo zakon povzročil njegovo prestrukturiranje, ki se bo kazalo zlasti v zmanjšanju
porabe surovin in energije na enoto proizvoda, manjšem

obremenjevanju okolja z odpadki itd. Opozoriti velja tudi na
nastajanje nove vrste gospodarske dejavnosti, ki jo lahko
označimo kot ekološko podjetništvo. Spodbudil bo tudi razmah na novem področju, v katero se bodo lahko drugače
usmerili tudi že obstoječi sektorji (npr. gradbeništvo, komunala, kovinsko-predelovalna industrija, biotehnologija, geoznanosti, informacijska dejavnost, projektiva, mernoanalitske
dejavnosti), ki poslovno stagnirajo, razvili pa se bodo tudi
novi. Omogočil bo razvoj turizma kot panoge, ki ima v Sloveniji primerjalno prednost, neobremenjeno okolje pa je njegova predpostavka.
Predlagatelj opozarja še na en izredno pomemben vidik, katerega zanemarjanje je ob predvidenem prehodu v tržno gospodarstvo in vključitvi v procese evropskih integracij lahko usoden: v dežele, članice Evropske skupnosti bo-po letu 1992
brez internalizacije stroškov varstva okolja in brez upoštevanja drugih okoljevarstvenih normativov in standardov vstop
na tržišče izredno težaven ali celo onemogočen. Podjetja
bodo soočena z neusmiljenimi protidumpinškimi postopki ali
celo z direktnimi prepovedmi izvoza.
Ravno tako je treba upoštevati, da bo imelo zmanjševanje
obremenjevanja okolja tudi druge pozitivne posledice, ki se
bodo kazale predvsem kot zmanjševanje vseh vrst izdatkov,
tudi iz sistema javnih financ (zdravstvo, odpravljanje posledic
ekoloških katastrof itd.).
Predlagatelj sodi, da bodo posledice predlaganega zakona
pozitivne tudi v zvezi z novo upravno organiziranostjo, ki jo
prinaša že sprejeti zakon o organizaciji in delovnem področju
republiške uprave, za katero predlagatelj smatra, da bo predvsem racionalnejša in učinkovitejša v primerjavi z dosedanjo.
VII. PREHODNO OBDOBJE
Predlagani zakon tako kot v primeru materialno - finančnih
posledic tudi v primeru organizacijsko - tehničnih posledic
le-teh ne bo povzročil s samo uveljavitvijo in neposredno.
V ta namen bo vseboval prehodne določbe. V njih bodo
določeni roki za izdajo izvršilnih predpisov, potrebnih za
izvajanje posameznih rešitev in uvajanje posameznih institutov varstva okolja, ki bodo uzakonjeni v predlaganem zakonu.
Vsebovale bodo tudi določbe o prilagoditvi obstoječega normativnega in dejanskega stanja na področju varstva okolja
ciljem in stanju, ki se ga želi doseči s predlaganim-zakonom.
Predlagatelj se zaveda, da ni mogoče uveljavljati rešitev, ki
bodo vsebovane v predlaganem zakonu brez ustreznega prehodnega obdobja, zlasti pa postopnosti pri uvajanju rešitev in
posameznih institutov. V predlaganem zakonu bo to doseženo z določbami, ki bodo določale ustrezne roke. Ker bo šlo
za več medsebojno odvisnih rokov, bodo imeli povzročitelji
obremenitev okolja dovolj časa za izpolnitev zahtev predlaganega zakona. Kot primer lahko navedemo sanacijske programe. Z njihovo izdelavo bo potrebno sprejeti najprej izvršilni predpis (npr. v 6 mesecih od dneva uveljavitve zakona).
Dopločen pa bo (v predlaganem zakonu) še dodatni rok za
izdelavo sanacijskega programa (npr. eno leto), ki bo pričel
teči od dneva uveljavitve izvršilnega predpisa. V predlagani
zakon pa bodo vključene tudi rešitve, na podlagi katerih bo
mogoče podaljšati roke za izvedbo posameznih delov sanacijskega programa.
Da ne bi prišlo do pravnih praznin in s tem do zastojev ali
prekinitev dejavnosti na področju varstva okolja, bo predlagani zakon vseboval tudi ustrezne določbe, ki bodo podaljševale veljavnost obstoječih predpisov, dokler ne bodo
(postopno) nadomeščeni z novimi oziroma dokler ne bo njihova vsebina usklajena z določbami predlaganega zakona.

OSNUTEK ZAKONA o varstvu okolja
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. Splošne določbe
1. člen
(namen zakona)
(J) Ta zakon ureja sistem varstva naravnega in v tem sklopu
življenskega okolja (v nadaljevanju: varstvo okolja) v Repu22

bliki Sloveniji z namenom ohranitve, izboljšanja in razvoja
celovitosti, raznolikosti in kvalitete naravnih združb, naravnih
dobrin in krajine (naravnega ravnovesja) kot temeljnega
pogoja zdravja človeka in z naravo uravnoteženega družbenega razvoja. Varstvo okolja je v javnem interesu Republike
Slovenije, (varianta: splošnega pomena za republiko)
(2) Ta zakon določa tudi pogoje izkoriščanja naravnih dobrin,
(varianta: naravnih bogastev)
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2. člen
(sistem varstva okolja)
(1) Sistem varstva okolja obsega informatiko in načrtovanje
varstva okolja ter posegov v okolje, izvajanje, organiziranost
in financiranje dejavnosti ter ukrepov varstva okolja.
(2) Dejavnosti in ukrepi iz prejšnjega odstavka se načrtujejo in
uresničujejo po določbah tega zakona, če s posebnim zakonom ni določeno drugače.
3. člen
(cilji varstva okolja)
(1) Cilji varstva okolja so:
1. ohranjanje naravnega ravnovesja in naravnih združb;
2. preprečevanje nevarnosti za okolje ter zmanjševanje obremenitev ter tveganj za okolje;
3. odprava poškodb okolja ter ponovna vzpostavitev njegovih
regeneracijskih sposobnosti;
4. zmanjšanje porabe naravnih, zlasti neobnovljivih virov in
energije;
5. ohranjanje kakovosti obnovljivih naravnih virov;
6. ohranjanje krajinskih značilnosti in naravnih vrednot.
(2) Varstvo okolja izhaja iz načela, daje merilo vseh ravnanj in
norm varstva okolja človekovo zdravje in počutje ter ohranjanje življenskih pogojev za ves ostali živi svet (biološko ravnovesje).
4. člen
(subjekti varstva okolja)
(1) Subjekti varstva okolja so:
1. Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
2. društva s področja varstva okolja;
3. izvajalci javnih služb varstva okolja in druge osebe javnega
in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnosti ali zadeve
varstva okolja (v nadaljevanju: izvajalci dejavnosti varstva
okolja);
(2) Povzročitelji obremenitev okolja (v nadaljevanju: povzročitelji obremenitev) so pravne ali fizične osebe, ki:
1. onesnažujejo okolje (v nadaljevanju: onesnaževalci);
2. povzročajo tveganje za okolje (v nadaljevanju: povzročitelji
tveganja);
3. uporabljajo, izkoriščajo ali na drug način posegajo v sestavine okolja (v nadaljevanju: uporabniki naravnih dobrin).
5. člen
(javna služba)
(1) Dejavnosti ali zadeve varstva okolja, ki niso s tem zakonom
določene kot javne službe, se lahko kot take določijo z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
(2) Opravljanje posamezne dejavnosti kot javne službe se
obvezno zagotovi, kadar obremenitev okolja ni mogoče
odpraviti z lastno dejavnostjo povzročiteljev obremenitev ali
s storitvami podjetij ali drugih pravnih ali fizičnih Oseb, ki
opravljajo dejavnosti varstva okolja na trgu.
(3) Za vprašanja, ki se nanašajo na statusna in organizacijska
vprašanja javnih služb, se uporabljajo določbe zakonov, ki
urejajo gospodarske ali negospodarske javne službe, če
z zakonom posamezna vprašanja niso urejena drugače.
6. člen
(pojmi)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Okolje je sestav življenskih prostorov in naravnih življenskih združb (ekosistemov), ki se lahko kaže hkrati kot krajina
in katerega deli se lahko obravnavajo tudi kot naravne
dobrine. Življensko okolje je podsistem okolja, ki je neposredni življenski (vplivni) prostor človeka. Grajene strukture,
objekti in naprave po tem zakonu niso sestavine okolja.
1.1. Naravno združbo sestavljajo naravne prvine in njihovi
medsebojni odnosi. Naravne prvine so tla, voda, zrak (biotop),
živalske in rastlinske združbe (biocenoza). Človek je sestavni
del narave.
1.2. Krajina je sklenjen, enovit in značilen preplet naravnih
dejavnikov (naravna krajina) oziroma naravnih in antropogenih dejavnikov (kulturna krajina) na prostorsko zaokroženem
delu zemeljskega površja.
1.3. Naravne dobrine so sestavine okolja, ki so lahko izključno
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ali hkrati naravno javno dobro, naravni viri ali naravne vrednote (dobrine splošnega pomena).
1.3.1. Naravno javno dobro so deli okolja, katerih uporaba je
po njihovem namenu pod enakimi pogoji omogočena vsem
(dobrine v splošni rabi).
1.3.2. Naravni viri so obnovljive ali neobnovljive gospodarsko
izkoristljive naravne prvine.
1.3.3. Naravne vrednote so posebno vredni deli nežive in žive
narave, naravnih območij in kultivirane krajine, ki se štejejo za
naravno dediščino.
2. Poseg v okolje je vsako trajno ali začasno dejanje ali
opustitev ravnanja, ki negativno vpliva na okolje, lahko pa tudi
na zdravje ljudi, zlasti pa: :
- Okoriščanje in raba naravnih dobrin;
- izgradnja, sprememba, obratovanje, opustitev in odstranitev objektov in naprav;
- pridobivanje, proizvodnja, skladiščenje, promet, poraba in
potrošnja surovin, polizdelkov, izdelkov in energije;
- predelava odpadkov in pridobivanje energije iz odpadkov;
- emisije v vodo, zrak ali tla, odlaganje in kopičenje odpadkov ter drugi vplivi v prostor;
- prevoz in ravnanje z nevarnimi snovmi;
- poškodovanje ali uničenje naravne vrednote;
- zmanjšanje biološke raznovrstnoti ali osiromašanje naravnega genskega sklada;
- druge dejavnosti ali posegi, ki pomenijo tveganje in nevarnost za okolje.
3.1. Emisija je izpuščanje oziroma oddajanje snovi ali energije
(hrup, vibracije, sevanje, toplota, svetloba) iz posameznega
vira.
3.2. Imisija je koncentracija snovi in drugih pojavov v okolju
kot posledica emisije in delovanja naravnih in antropogenih
dejavnikov.
3.3. Odpadek je vsaka snov v tekočem, plinastem ali trdnem
stanju, ki je proizvajalec ali imetnik ne potrebuje, ga moti
oziroma mu škodi ali jo je zaradi interesov varstva okolja
oziroma drugega javnega interesa treba obdelati, predelati ali
odložiti, kot je predpisano.
4. Obremenitev okolja je vsak poseg oziroma posledica
posega v okolje, ki je povzročila ali povzroča onesnaženje
okolja, tveganje za okolje, nevarnost za okolje, poškodbo
okolja ali nezgodo.
4.1. Dopustna obremenitev okolja je obremenitev, ki ne presega predpisane normative ali okvire dovoljenih posegov
v okolje - predpisanih skladno ciljem nacionalnega programa varstva okolja (dopustna mejna vrednost).
4.2. Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki presega
predpisane normative (dopustna obremenitev) ali okvire
dovoljenih posegov v okolje.
4.3. Celotna obremenitev so skupni vplivi in učinki, ki jih
povzroča več istorodnih imisijskih komponent, integralna
obremenitev pa so skupni vplivi in učinki vseh prisotnih istorodnih n raznorodnih imisijskih komponent.
4.4. Opozorilna mejna vrednost je s predpisom določena
meja, pri kateri so verjetni škodljivi vplivi pri ponavljajoči se
izpostavljenosti.
4.5. Kritična obremenitev je s predpisom določena obremenitev, ki je podlaga za uveljavljanje izrednih ukrepov, ki so
potrebni za preprečevanje škodljivih vplivov pri kratkotrajni
izpostavljenosti (kritična mejna vrednost).
5.1. Dopustno tveganje za okolje je verjetnost, da bo nek
dogodek posredno ali neposredno škodoval okolju ali življenju ali zdravju ljudi v mejah dopustnosti.
5.2. Nevarnost za okolje je tveganje, ki ni več sprejemljivo
glede na visoko stopnjo verjetnosti nastanka dogodka ali
obsega možne škode.
6.1. Dopustno onesnaženje okolja so škodljivi učinki posegov
v okolje, ki sicer zmanjšujejo regeneracijsko sposobnost okolja, možnost njegove rabe in izkoriščanja, vendar v mejah
dopustnosti.
6.2. Poškodba okolja je posledica onesnaženja ali posega
v okolje, ki presega njegove regeneracijske sposobnosti,
okvire dovoljenih posegov v okolje in pomeni degradacijo ali
uničenje okolja ali njegovega dela.
7. Ekološka nezgoda je izredni dogodek ali vrsta dogodkov, ki
so nastali kot posledica nenadzorovanih vplivov na okolje ter
imajo za posledico ogrožanje življenja ali zdravja ljudi, uničenje, poškodbo ali kritično obremenjenost okolja ali zlorabo
naravnih virov.
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8.1. Zavarovanje okolja (varianta: zavarovanje narave) pomeni
poseben status in režim (način in stopnja), predpisan v skladu
z načeli tega zakona za varovanje posamezne naravne
dobrine.
8.2. Status ogroženega dela okolja je poseben režim, predpisan v skladu z določbami tega zakona za sanacijo (ozdravitev,
popravilo), renaturacijo (»onaravljenje«) ali restitucijo (povrnitev v prejšnje stanje) posameznega območja, posamezne
naravne združbe, dela krajine ali naravne dobrine.
9. Monitoring okolja je tekoče opazovanje in nadzorovanje
stanja okolja s sistematičnimi meritvami posameznih posebnih parametrov medijev oziroma sestavin okolja na izbranih
krajih in z njimi povezani postopki nadzora, namenjenega
odkrivanju sprememb v okolju.
2. Temeljna načela
7. člen
(načelo celovitosti)
(1) Republika Slovenija in lokalne skupnosti z načrtovanjem,
sprejemanjem predpisov, sistemom dovoljenj, davčno politiko, politiko financiranja javne porabe in z drugimi ukrepi
zagotavljajo celovit sistem varstva okolja vključno z izvajanjem in nadzorom na tem področju.
8. člen
(načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve)
(1) Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom
kazensko in odškodninsko odgovorna za obremenjevanje
okolja in za posledice svojega obremenjevanja.
(2) Določba prejšnjega odstavka se nanaša na vsakega neposrednega ali posrednega povzročitelja obremenitve kakor
tudi na tistega, ki mu za obremenjevanje ustvarja razmere
v nasprotju z zakonom ali s predpisom sprejetim na njegovi
podlagi, vključno z odgovorno osebo državnega organa ali
organa lokalne skupnosti.
9. člen
(načelo plačila za obremenjevanje)
(1) Stroške obremenjevanja okolja krijejo povzročitelji obremenitev v celoti. Ti stroški ne smejo biti podcenjeni, tako da bi
povzročitelju obremenitev prinašali dobiček na račun okolja
ob neupoštevanju predpisov varstva okolja.
(2) Odvisno od vrste in oblike obremenjevanja krijejo povzročitelji obremenitev redne in posebne stroške varstva okolja,
stroške odprave poškodb okolja (sanacija, renaturacija, restitucija), stroške čezmernih obremenitev in stroške uporabe
naprav, tehnologij, proizvodov in storitev, ki obremenjujejo
okolje.
10. člen
(načelo obveznega zavarovanja)
(1) Povzročitelj tveganj se mora zavarovati pred odgovornostjo za celotno škodo v javni ali zasebni sferi, ki jo lahko
povzroči z ekološko nezgodo v okolju.
(2) Povzročitelje tveganj iz prejšnjega odstavka določi Izvršni
svet Republike Slovenije z odlokom na podlagi analize rizikov.
11. člen
(načelo obveznega ukrepanja)
(1) Če posameznih oblik obremenjevanja okolja ni mogoče
pripisati določenim ali določljivim povzročiteljem ali so ti
sporni ter kadar določenih kriznih stanj ni mogoče drugače
odpraviti, morata ukrepati in prevzeti stroške ukrepov za
odpravo posledic Republika Slovenija in lokalna skupnost.
Republika Slovenija in lokalna skupnost se dogovorita o delitvi stroškov upoštevaje velikost in značaj obremenitve okolja.
V primeru spora prevzame do njegove rešitve celotne stroške
ukrepov Republika Slovenija.
(2) Če se v primeru iz prejšnjega odstavka povzročitelj ugotovi
kasneje, imata Republika Slovenija in lokalna skupnost, ki sta
prevzeli stroške ukrepov za odpravo posledic, pravico do
njihovega vračila.
(3) Republika Slovenija in lokalne skupnosti krijejo tudi sorazmerni delež stroškov, kadar in dokler ni pravne podlage za
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obremenitev povzročitelja.
(4) Načelo obveznega ukrepanja velja za Republiko Slovenijo
tudi, ko je vir obremenjevanja zunaj državnih meja pa ima za
posledico poseg v okolje na območju Republike Slovenije,
kadar in dokler odnosi z državo, v kateri je vir, niso urejeni.
12. člen
(načelo preventive)
(1) Vsak poseg v okolje mora biti preventivno načrtovan in
izveden, tako da se do najmanjše možne mere zmanjša
poraba snovi in energije vključno z upoštevanjem načela
reciklaže in regeneracije ter prepreči in omeji obremenitev
okolja že pri izvoru nastanka, kjer je to izvedljivo ter dosegljivo glede na razvojno raven v praksi uspešno preizkušenih
sodobnih postopkov, naprav ali proizvodnih načinov.
(2) Opustitev preprečevanja in omejevanja obremenjevanja
okolja zaradi težavnosti izvedljivosti ali stanja tehnike ni
dopustno v primeru posegov za katere se utemeljeno domneva, da vrste in obsega dolgoročnih posledic ni mogoče
predvideti.
13. člen
(načelo spodbujanja)
(1) Republika Slovenija in lokalne skupnosti so v skladu
s svojimi pristojnostmi dolžne z ustreznimi finančnimi mehanizmi spodbujati tiste posege v okolje, s katerimi se občutno
zmanjšuje poraba snovi in energije, ter preprečuje in omejuje
obremenjevanje okolja pod stopnjo dopustnih meja.
14. člen
(načelo sodelovanja)
(1) Zaradi usklajevanja javnih in zasebnih interesov ter učinkovitejšega uresničevanja ciljev varstva okolja mora biti pri
njihovem načrtovanju, določanju ter uresničevanju predhodno zagotovljeno sodelovanje državnih in družbenih subjektov, naravovarstvenih skupin ter prizadetih posameznikov
ali njihovih združenj.
15. člen
(načelo javnosti)
(1) Javnost ima pravico do obveščenosti o dejavnostih in
zadevah varstva okolja. Podatki o stanju in spremembah
v okolju ter o postopkih in dejavnostih državnih organov ter
organov lokalnih skupnosti v zvezi z okoljem so javni.
(2) Organi iz prejšnega odstavka obveščajo javnost in dajejo
podatke zainteresiranim posameznikom in organizacijam ter
ustanovam na način, določen s tem zakonom ali predpisom
lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
16. člen
(načelo spoštovanja mednarodnih norm)
(1) Sistem varstva okolja Republike Slovenije temelji na spoštovanju ciljev mednarodne skupnosti glede varstva okolja in
na spoštovanju načel mednarodnega prava na tem področju.
(2) Pri posegih v okolje, ki vplivajo na okolje zunaj meja
Republike Slovenije, se ob pogojih vzajemnosti upoštevajo
predpisani normativi in pogoji prizadetih sosednjih držav,
kadar so strožji oziroma če Republika Slovenija nima takšnih
predpisov.
Varianta: drugi odstavek se črta.
17. člen
(načelo varstva pravic)
(1) Vsakdo ima v okviru predpisov pravico do zdravega ter
čistega okolja.
(2) Zaradi uresničevanja pravice iz prejšnjega odstavka lahko
državljani in njihove asociacije vložijo pri pristojnem sodišču
tožbo, če nameravani ali že opravljeni poseg v okolje povzroča neposredno nevarnost za okolje, njegovo čezmerno ali
kritično obremenitev ali poškodbo okolja ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi (popularna
tožba). S tožbo se lahko zahtevata preprečitev nameravanega
posega ali ustavitev posega, ki se izvaja.
(3) Subjekti iz prvega in tretjega odstavka 44. člena tega
zakona imajo pravico biti stranka v postopku, v katerem se
odloči o dovolitvi posega v okolje, če bi odločitev o stvari, ki je
poročevalec
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predmet postopka, lahko posegla v njihovo pravico iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Vsakdo, ki mu je bilo z dokončnim konkretnim aktom ali
dejanjem uradne osebe upravnega organa oziroma odgovorne osebe povzročitelja obremenitve poseženo v pravico iz
prvega odstavka tega člena, ima pravico zahtevati sodno
varstvo v skladu z zakonom.
(5) Za neformalno varovanje pravice do zdravega ter čistega
okolja skrbi organ pristojen za varstvo človekovih pravic
(ombudsman).
3. Naravne dobrine

18. člen
(naravno javno dobro)
(1) Naravno javno dobro so naravni (negrajeni) deli zemljiškega, podzemnega, vodnega, morskega in zračnega javnega
dobra, kot so: morska obala, rečna in jezerska obrežja, dna in
struge, nerodovitna visokogorska zemljišča, kraške jame,
javne zelene površine ipd.
(2) Naravno javno dobro se lahko uporablja le tako, da s tem
ni ogrožena substanca naravnega javnega dobra in izključena
njegova naravna vloga.
(3) Določilo iz prejšnjega odstavka velja tudi za primer
posebne pravice uporabe naravnega javnega dobra in za
primer drugih pogojev predpisanih za za njegovo uporabo
(podrejena raba).
(4) Podrobnejši in specifični pogoji uporabe naravnega javnega dobra se lahko določijo z zakonom.
(5) S predpisom lokalne skupnosti se lahko v skladu z zakonom določijo pogoji in način uporabe naravnega javnega
dobra, če gre za naravno javno dobro lokalnega pomena.
(6) Z naravnim javnim dobrom upravljata Republika Slovenija
ali lokalna skupnost. Status posameznega naravnega javnega
dobra se lahko vzpostavi ali ukine le skladno s predpisi
s področja urejanja prostora.
19. člen
(naravni viri)
(1) Naravni viri so gospodarsko izkoristljive naravne prvine,
pri katerih se na način in pod pogoji, ki jih podrobneje določa
zakon, z gospodarskim izkoriščanjem kakovostno ali količinsko posega v njihovo substanco. Prostoživeče živali, energetski viri, rude, rudnine, zrak in vode so javna lastnina.
(2) Pogoji in način gospodarskega izkoriščanja naravnih virov
se določijo odvisno od redkosti in stopnje njihove obnovljivosti.
(3) Zemljišča in gozdovi se izkoriščajo pod pogoji, ki jih
določa zakon.
20. člen
(naravne vrednote)
(1) Naravne vrednote so določeni pojavi, sestavine oziroma
deli žive in nežive narave, naravna območja ali deli naravnih
območij, rastlinske in živalske vrste ter njihovi življenski prostori, ekosistemi, deli kultivirane krajine in objekti oblikovane
narave, ki jih štejemo za naravno dediščino.
(2) Naravne vrednote je dopustno izkoriščati samo na način in
pod pogoji, ki jih določa zakon. Z izkoriščanjem naravne
vrednote se ne sme prizadeti ali uničiti njenih vrednostnih
lastnosti.
21. člen
(razlastitev)
(1) Na nepremičninskih delih okolja se lahko zaradi javnega
interesa varstva okolja (javna korist) lastninska pravica razlasti ali omeji skladno z zakonom.
(2) Za javno korist iz prejšnjega odstavka se šteje:
- omogočanje splošne rabe naravnega javnega dobra:
- zaščita pred izkoriščanjem posebej redkih in težko obnovljivih naravnih virov (v zasebni lasti);
- omogočanje smotrnega zavarovanja, rabe in javnega izkoriščanja naravne vrednote.
22. člen
(koncesija na naravnih dobrinah)
(1) Na naravnih dobrinah, ki so javna lastnina, lahko republika
ali lokalna skupnost podeli koncesijo za njihovo upravljanje,
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njihovo izkoriščanje ter njihovo posebno ali podrejeno rabo.
Pogoji in način izkoriščanja ali posebne rabe se določijo
s koncesijskim aktom ali koncesijsko pogodbo na podlagi
zakona ali predpisa lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
(2) Na naravnih vrednotah ni mogoče podeliti koncesije tuji
osebi. Na neobnovljivih naravnih virih je mogoče podeliti
koncesijo tuji osebi samo z zakonom. '
23. člen
(klasifikacija in uvrstitev naravnih dobrin)
(1) Klasifikacijo naravnega javnega dobra, naravnih virov in
naravnih vrednot določi z zakonom Skupščina Republike
Slovenije.
(2) S predpisom iz prejšnjega odstavka se naravne dobrine
razvrstijo na naravne dobrine republiškega in naravne
dobrine lokalnega pomena in določi načine njihovega zavarovanja in upravljanja.
(3) Posamezni deli narave se uvrste med naravne dobrine
republiškega pomena z zakonom, med naravne dobrine lokalnih skupnosti s predpisom lokalne skupnosti.
4. Javne službe varstva okolja
24. člen
(obvezne republiške javne službe)
(1) Za obvezne republiške javne službe se po tem zakonu
štejejo posamezne dejavnosti:
1. varstva in krepitve gozdov;
2. varstva voda in vzdrževanja vodnega režima, vzdrževanja
naravnih vodotokov in njihovega biološkega potenciala ter
varstvo krasa;
3. varstva in gospodarjenja z naravnim javnim dobrom, naravnimi viri in naravnimi vrednotami;
4. varstva naravne dediščine;
5. ravnanja s posebnimi, nevarnimi in radioaktivnimi odpadki;
6. odlaganja imobiliziranih ostankov posebnih, nevarnih in
radioaktivnih odpadkov;
7. varstva tal;
8. drugih dejavnosti varstva okolja, določenih s tem zakonom.
25. člen
(obvezne lokalne javne službe)
(1) Za obvezne lokalne javne službe se po tem zakonu štejejo
dejavnosti:
1. oskrbe naselij z vodo;
2. odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda iz
naselij;
3. ravnanja s komunalnimi odpadki;
4. odlaganja imobiliziranih in inertnih ostankov komunalnih
odpadkov;
5. vzdrževanja, varstva in čiščenja javnih objektov in naprav;
6. urejanja javnih zelenih in javnih rekreacijskih površin;
7. službe s področja varstva zraka, varstva pred požarom in
eksplozijami.
II. RAZISKOVANJE, PROGRAMIRANJE IN PLANIRANJE
VARSTVA OKOLJA
1. Raziskovanje
26. člen
(raziskave in projekti varstva okolja)
(1) Temeljne in aplikativne raziskave ter razvojni projektis področja varstva okolja so obvezne sestavina nacionalnega
raziskovalnega programa.
(2) Pri pripravi predloga iz prejšnjega odstavka sodeluje republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja in sicer z:
1. dajanjem pobud in predlogov za vsebine nacionalnega
raziskovalnega programa s področja varstva okolja;
2. z obveznim dajanjem mnenj k delom programa, ki se
nanašajo na področje varstva okolja;
3. z opredeljevanjem do drugih delov programa z vidika varstva okolja.
(3) Pri pripravi nacionalnega raziskovalnega programa sodeluje Svet za varstvo okolja s Svetom za znanost in tehnologijo '
in Svetom za zdravje.
(4) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja sode25

luje pri odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih za
uresničevanje nacionalnega raziskovalnega programa
s področja varstva okolja, tako da:
1. predlaga tematske razpise s področja varstva okolja;
2. sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih projektov s področja varstva okolja;
3. sofinancira razvojne projekte s področja varstva okolja.
(5) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja,
lahkosamostojno izbira in financira tudi raziskave in razvojne
projekte s področja varstva okolja, pri čemer se vključuje
v informacijski sistem republiškega upravnega organa, pristojnega za raziskovalno dejavnost.
27. člen
(cilji raziskav)
(1) Cilji raziskav in projektov iz prejšnjega člena morajo bitizlasti:
1. ugotavljanje razmer v okolju, njihovih družbenih in fizičnih
vzrokov, učinkov dejavnosti človeka na okolje in na zdravje
ljudi, vključno s tveganji;
2. raziskave skupnih (kumulativnih) in vzajemnih (sinergističnih) učinkov imisijskih obremenitev;
3. ugotavljanje sprejemljivosti okolja za različne načrtovane
dejavnosti človeka;
4. uvajanje tehnologij varstva okolja in za okolje sprejemljivih
tehnologij in ravnanj;
5. vzpostavljanje in vzdrževanje informacijskih podlag za
načrtovanje in ukrepanje na področju varstva okolja,
6. sodelovanje pri mednarodnih raziskovalnih in razvojnih
projektih varstva okolja.
28. člen
(inštitut za okolje)
(1) Raziskovalne dejavnosti na področju varstva okolja opravljajo raziskovalne organizacije in druge fizične in pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za raziskovalno dejavnost.
(2) Za zagotavljanje celovitega pristopa in kompleksnih raziskav na področju varstva okolja se ustanovi Inštitut Republike
Slovenije za okolje kot javni zavod, (varianta: ustanovitelji so:
Republika Slovenije, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru)
(3) Inštitut za okolje:
1. razvija znanja, potrebna za interdisciplinarno razumevanje
okolja in za oblikovanje ter izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov s področja varstva okolja, izvaja raziskovalna
dela, potrebna za razvoj znanj;
2. sodeluje z izvajalci interdisciplinarnih dodiplomskih in
podiplomskih izobraževalnih programov;
3. sodeluje pri raziskovalnih in razvojnih projektih s področja
varstva okolja;
4. sodeluje pri koordiniranju raziskovalnega in razvojnega
dela na področju varstva okolja;
5. sodeluje pri pripravi nacionalnega programa varstva okolja
in drugih projektov za uresničevanje politike varstva okolja;
6. pripravlja in sodeluje pri pripravljanju metodologij za
metrološke sisteme, sistemov standardizacije, sistemov zagotavljanja kakovosti meritev, izdelkov in storitev ter informacijskega sistema za varstvo okolja;
7. povezuje in organizira prenos splošnega znanja o varstvu
okolja, dopolnilnega zunajšolskega vzgojno-izobraževalnega dela, opravlja funkcijo državljanskega servisa za varstvo
okolja in neodvisnega informacijskega središča (center za
okolje).
2. Programiranje
29. člen
(priprava nacionalnega programa varstva okolja)
(1) Skupščina Republike Slovenije sprejme nacionalni program varstva okolja.
(2) Nacionalni program varstva okolja vsebuje cilje, usmeritve
in strategijo varstva okolja in rabe naravnih dobrin za obdobje
najmanj 10 let.
(3) Nacionalni program varstva okolja pripravi republiški
upravni organ, pristojen za varstvo okolja v sodelovanju z drugimi prizadetimi republiškimi upravnimi organi.
(4) Nacionalni program varstva okolja se po potrebi dopolnjuje in prilagaja novonastalim razmeram in pogojem.
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30. člen
(vsebina nacionalnega programa)
(1) Nacionalni program varstva okolja vsebuje zlasti:
1. posnetek stanja kakovosti okolja in njegovih obremenitev
ter njihov vpliv na zdravje prebivalstva;
2. ovrednotenje problemov okolja in njegove ogroženosti;
3. pripravo izhodišč za dolgoročne projekcije stanja okolja;
4. opredelitev dosegljivih ciljev varstva okolja;
5. določitev poti za uresničevanje ciljev z opredelitvijo potrebnih sredstev;
6. določitev prednostnega vrstnega reda uresničevanja projektov večjega pomena v nacionalnem merilu;
7. analize pričakovanih stroškov in koristi.
(2) Nacionalni program varstva okolja obsega tri ravni:
1. globalno raven, ki obsega obremenitve in poškodbe okolja,
ki vplivajo na spremembo podnebja (zmanjšanje emisij C02,
zmanjševanje snovi, ki povzročajo poškodbe ozonskega
plašča), obremenitve okolja zaradi radioaktivnih snovi, emisije, ki povzročajo nastanek kislih spojin, določenih oglikovodikov in snovi, ki se težko razkrajajo ali jih ni mogoče razkrajati, vključno s pesticidi in težkimi kovinami;
2. regionalno raven, ki obsega ukrepe varstva zraka, zaščito
pred hrupom, zaščito površinskih voda in podtalnice, zmanjševanje emisije snovi, ki povzročajo evtrofikacijo in emisije
težko razpadljivih snovi, posege, kf bodo zmanjševali možnost katastrof na rekah in morju, ukrepe za zaščito zemlje,
zmanjšanje količin vseh odpadkov, zlasti nevarnih, ukrepe za
zaščito flore in favne, ukrepe za zmanjševanje možnosti nezgod večjih razsežnosti v proizvodnih obratih in pri prevozu
nevarnih snovi do ravni sprejemljivega tveganja;

:

3. lokalno raven, ki obsega ukrepe za reševanje vprašanj,
povezanih z lokalnimi žarišči obremenjevanja okolja, problemov končnih odlagališč ostankov procesiranja odpadkov,
omejitve glede emisij nevarnih snovi, hrupa in vonjav ter
ureditev lokalnega prometa.
31. člen
(operativni načrti)
(1) Cilji in naloge nacionalnega programa varstva okolja se i
natančno določijo v operativnih načrtih.
(2) Operativne načrte iz prejšnjega odstavka sprejme Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije za obdobje dveh do petih
let.
(3) Zavezance za pripravo, metodologijo za pripravo in
podrobnejšo vsebino operativnih načrtov predpiše republiški
upravni organ, pristojen za varstvo okolja.
32. člen
(načrti lokalnih skupnosti)
(1) Lokalne skupnosti lahko sprejmejo svoje programe varstva
okolja za dejavnosti, zadeve in ukrepe varstva okolja lokalnega pomena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko dve ali več lokal- '
nihskupnosti sprejmejo skupne programe varstva okolja.

(3) Programi varstva okolja iz prvega in drugega odstavka
nesmejo biti v nasprotju z nacionalnim programom varstva j
okolja inoperativnimi načrti iz 31. člena.

33. člen
(obvezni načrti lokalnih skupnosti)
(1) Če to zahtevajo razlogi varstva okolja, lahko Skupščina
Republike Slovenije ob sprejemanju nacionalnega programa
varstva okolja ali operativnih načrtov iz 31. člena določi, da
posamezna lokalna skupnost, več lokalnih skupnosti z dolo- j
čenega območja Republike Slovenije, več lokalnih skupnosti I
z različnih območij ali vse lokalne skupnosti z območja Repu- ;
blike Slovenije obvezno sprejmejo načrte varstva okolja za
določeno obdobje.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da
morajolokalne skupnosti pripraviti načrte varstva okolja na
način in zvsebino, ki jo predpiše republiški upravni organ,
pristojen zavarstvo okolja.
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3. Ranljivost okolja

III. NAČRTOVANJE POSEGOV V OKOLJE

34. člen
(študija ranljivosti okolja)
(1) Za načrtovanje posegov v prostor in usmerjanje razvoja
v prostoru se izdela študija ranljivosti okolja za celotno
območje Republike Slovenije z regionalnimi razčlenitvami in
za območja lokalnih skupnosti.
(2) Študije ranljivosti okolja pripravijo republiški upravni
organ, pristojen za varstvo okolja in na tej podlagi upravni
oziroma drugi njim ustrezni organi lokalnih skupnosti, pristojni za varstvo okolja. Pri pripravi sodelujejo tudi drugi
republiški upravni organi.
(3) Študijo ranljivosti okolja sestavljajo kakovostna in količinska analiza okolja in njegovih sestavin, njegove občutljivosti
glede posegov v okolje, dosežene stopnje obremenjenosti in
ogroženosti ter ocena še sprejemljive ravni obremenitev.
(4) Metodologijo in podrobnejšo vsebino za izdelavo študije
ranljivosti okolja predpiše republiški upravni organ, pristojen
za varstvo okolja v soglasju z republiškima upravnima organoma, pristojnima za zdravstvo ter za kmetijstvo in gozdarstvo.

1. Presoja vplivov na okolje

35. člen
(sprejemljivost okolja za obremenitve)
(1) Na podlagi študije ranljivosti okolja Skupščina Republike
Slovenije oziroma skupščine lokalnih skupnosti določijo pred
ali ob sprejetju prostorskega plana stopnjo sprejemljivosti
okolja za obremenitve, ki je:
1. obvezno izhodišče za prostorski plan Republike Slovenije,
njegove regionalne razčlenitve in prostorske plane lokalnih
skupnosti;
2. obvezno izhodišče sektorskih načrtov gospodarjenja
z naravnimi dobrinami (gozdnogospodarskega načrta, vodnogospodarskega načrta, lovskogospodarskega načrta, ribiškogojitvenega načrta, kmetijskega načrta);
3. obvezno izhodišče pri presoji vplivov posameznih posegov
na okolje.
4. Celovita presoja vplivov na okolje
36. člen
(celovita presoja vplivov)
(1) Obvezna sestavina odločitve o sprejetju prostorskega planaRepublike Slovenije, njegovih regionalnih razčlenitev, prostorskih planov lokalnih skupnosti in sektorskih načrtov
gospodarjenja z naravnimi dobrinami je tudi celovita presoja
vplivov na okolje za planirane posege v prostor.
(2) Študijo za celovito presojo vplivov na okolje pripravijo
pripravljalci prostorskega plana oziroma sektorskih načrtov
gospodarjenja z naravnimi dobrinami.
(3) Pred pričetkom postopka sprejemanja prostorskih planov,
regionalnih razčlenitev ali sektorskih načrtov gospodarjenja
z naravnimi dobrinami mora biti na podlagi študije za celovito
presojo vplivov na okolje pridobljeno mnenje upravnega
organa, pristojnega za varstvo okolja. Pri pripravi mnenja
sodelujeta republiška upravna organa, pristojna za zdravstvo
ter kmetijstvo in gozdarstvo.
37. člen
(vsebina študije celovite presoje vplivov)
(1) Študijo za celovito presojo vplivov na okolje sestavljajo:
1. presoja vplivov planiranih posegov v prostor glede na
ranljivost okolja;
2. presoja vplivov planiranih posegov v prostor z vidika medsebojnih vplivov posameznih človekovih dejavnosti.
(2) Pri izdelavi študije za celovito presojo vplivov na okolje
morajo biti upoštevani globalni cilji varstva okolja in cilji,
vsebovani v nacionalnem programu varstva okolja.
(3) Podrobnejšo vsebino in metodologijo izdelave študije za
celovito presojo vplivov na okolje predpiše republiški upravni
organ, pristojen za varstvo okolja v soglasju z republiškima
upravnima organoma, pristojnima za kmetijstvo, gozadrastvo
in prehrano ter zdravstveno in socialno varstvo.
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38. člen
(presoja vplivov na okolje)
(1) S presojo vplivov na okolje se zlasti z vidika načela celovitosti in načela preventive, ugotavljajo dolgoročne in kratkoročne, posredne in neposredne posledice nameravanih posegov v okolje.
39. člen
(nameravani posegi)
(1) Za nameravane posege v okolje se štejejo zlasti:
1. gradnja, spremembe, obratovanje in odstranitev objektov in
naprav,
2. posegi v zvezi z izkoriščanjem in rabo površin in naravnih
dobrin,
3. tehnološke in druge spremembe pri pridobivanju, proizvodnji, skladiščenju, prometu in uporabi snovi, polizdelkov izdelkov in energije,
4. uvajanje novih izdelkov in tehnologij, ki lahko vplivajo na
okolje
5. dajanje v uporabo ali promet novih izdelkov, ki lahko
vplivajo na okolje.
40. člen
(obvezna presoja)
(1) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom
določi nameravane posege, za katere je presoja vplivov na
okolje obvezna. V tem okviru določi tudi kdaj za presojo kot
strokovna podlaga zadoščajo posamezne meritve oziroma
elaborati, kdaj pa je potrebna študija vplivov na okolje.
(2) Z odlokom iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da so za
posamezne nameravane posege potrebni samo študija iz 43.
člena, mnenje iz 48. člena in soglasje iz 49. člena tega zakona.
41. člen
(presoja v drugih primerih)
(1) Vplivi na okolje se presojajo tudi v drugih primerih nameravanih posegov v okolje, če tako za posamezen primer odloči
republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, na
lastno pobudo ali pobudo drugega državnega organa, organa
lokalne skupnosti, naravovarstvenih organizacij, drugih organizacij ali posameznikov.
(2) Če gre v primerih iz prvega odstavka za pristojnost lokalne
skupnosti, odloči o presoji vplivcv na okolje upravni ali drug
njemu ustrezen organ lokalne skupnosti.
(3) Splošna in posebna merila, ki jih je treba upoštevati pri
odločanju o presoji vplivov na okolje po prvem in drugem
odstavku, določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Hkrati ta organ določi tudi merila za primere, ko so potrebni
samo študija iz 43. člena, mnenje iz 48. člena in soglasje iz 49.
člena tega zakona.
42. člen
(izvedba presoje vplivov)
(1) Postopek presoje vplivov na okolje se prične na podlagi
prijave nameravanega posega v okolje pri organu, pristojnem
za odločanje o dovolitvi posega.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora obsegati osnovne
značilnosti nameravanega posega v okolje, potrebne za določitev pogojev in vsebine presoje vplivov nameravanega
posega na okolje.
(3) Organ na podlagi prijave iz prvega odstavka določi okoljevarstvene pogoje za nameravani poseg in potrebne strokovne
podlage oziroma potrebno vsebino študije vplivov na okolje
če je presoja obvezna po 40. členu tega zakona. Če se nameravani poseg uvršča med posege iz 41. člena tega zakona,
zahteva organ iz prvega odstavka ob prijavi nameravanega
posega odločitev o potrebnosti presoje vplivov nameravanega posega na okolje od pristojnega upravnega organa.
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43. člen
(študija vplivov na okolje)
(1) Na podlagi določenih pogojev in potrebne vsebine tretjega
odstavka prejšnjega člena nosilec nameravanega posega
v okolje na lastne stroške zagotovi izdelavo študije vplivov na
okolje.
(2) Študija iz prejšnjega odstavka je sestavni del vloge za
pridobitev dovoljenja za nameravani poseg v okolje.
44. člen
(vsebina študije)
(1) Študija vplivov na okolje mora obvezno vsebovati:
1. opis nameravanega posega s podatki o lokaciji in uporabi
zemljišča ter navedbo subjektov, ki bi jih lahko prizadel
2. opis vrst in količin pričakovanih emisij ter njih pričakovanega ali možnega vpliva na zdravje ljudi.
3. opis ukrepov za največje možno zmanjševanje pričakovanih obremenitev okolja,
4. opis vseh pričakovanih obremenitev okolja na podlagi
dosedanjih znanj in spoznanj, priznanih mernih metod ter
v razmerju do rezultatov študije ranljivosti okolja za relevantno območje,
5. dokumentacija po predpisih varstva pri delu.
(2) Kadar se presoja vplivov nameravanega posega na okolje
nanaša na tehnološko zahtevne posege (npr. proizvodne
obrate), mora študija obsegati tudi:
1. opis glavnih parametrov uporabljenega tehnološkega
postopka,
2. snovne in energetske bilance z karakterizacijo obremenjevanja okolja,
3. prikaz najpomembnejših alternativnih postopkov ter glede
na te utemeljitev izbrane rešitve,
4. opozorila glede celovitosti prikazanih podatkov (študije) in
težavnosti oziroma onemogočenosti ugotavljanja vseh obremenitev okolja zaradi pomanjkanja bistvenih znanj ali
ponudb.
(3) Če se v zvezi z nameravanim posegom predvidevajo
posebni ukrepi ali stroški obremenjevanja okolja, mora študija obsegati tudi območje in navedbo subjektov, ki bi jih
lahko poseg prizadel.
45. člen
(izdelava študije vplivov na okolje)
(1) Študijo vplivov na okolje lahko izdela vsaka za to pooblaščena pravna ali fizična oseba.
(2) Pogoje za pridobitev pooblastila predpiše in na tej podlagi
pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka določi republiški
upravni organ, pristojen za varstvo okolja.
(3) Upravni organ iz prejšnjega odstavka določi tudi obvezne
splošne in posebne sestavine (metodologijo) študij vplivov na
okolje.
46. člen
(okoljevarstveno soglasje)
(1) Organ, pristojen za odločanje o vlogi za izvedbo nameravanega gradbenega posega, drugega posega v prostor, prototipa ali poskusne serije izdelkov, pošlje študijo vplivov na
okolje republiškemu upravnemu organu pristojnemu za varstvo okolja oziroma v primeru iz 2. odstavka 41. člena tega
zakona upravnemu ali drugemu ustreznemu organu lokalne
skupnosti, pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Organ, pristojen za varstvo okolja, izda na podlagi presoje
rezultatov študije vplivov na okolje akt, s katerim da ali odreče
soglasje k dovoljenju za poseg iz prejšnjega odstavka (okoljevarstveno soglasje).
(3) Brez soglasja iz drugega odstavka, ki ga mora upravni
organ dati najkasneje v 60 dneh, dovoljenje za poseg ni
mogoče izdati.
(4) Dovoljenje, izdano v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je
nično.
(varianta: 4. odstavek se črta)
47. člen
(sodelovanje organov)
(1) Organi, katerih soglasje ali mnenje je potrebno za izdajo
odločbe, s katero se odloči o vlogi za izvedbo nameravanega
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posega iz 46. člena, so dolžni, kadar je to potrebno, med seboj
sodelovati in drug drugemu sporočati podatke in svoja stališča oziroma mnenja o nameravanem posegu, ki ga obravnavajo.
(2) Republiška upravna organa, pristojna za področje varstva
pri delu in za zdravstvo, morata dati republiškemu upravnemu
organu pristojnemu za okoljevarstveno soglasje, mnenje
o sestavinah študije, ki se nanašajo na varstvo pri delu ter na
pričakovane in možne vplive na zdravje ljudi.
Varianta: prvi odstavek se črta.
48. člen
(mnenje javnosti)
(1) Pred izdajo soglasja iz drugega odstavka 46. člena mora
organ, pristojen za varstvo okolja, z javnim naznanilom v časnikih in drugih sredstvih javnega obveščanja obvestiti javnost
o nameravanem posegu in rezultatih študije njegovih vplivov
na okolje.
(2) V javnem naznanilu iz prejšnjega odstavka morajo biti
določeni: način dajanja pripomb in predlogov, organ oziroma
služba, ki sprejema pripombe in predloge, ter rok za dajanje
pripomb in predlogov.
(3) Organ, ki je sprejemal pripombe in predloge, je dolžan
v roku 30 dni javno objaviti, katere pripombe in predloge je
sprejel in katere je zavrgel z ustreznimi obrazložitvami.
49. člen
(dovoljenje za uporabo in obratovanje)
(1) Kadar je za uporabo ali obratovanje objekta, napeljav,
naprav ali opreme, za dajanje izdelkov v promet ali za pričetek
drugega posega v prostor predpisan tehnični ali drug pregled, na podlagi katerega se izda uporabno ali drugo dovoljenje, mora biti v izvedbo pregleda vključen upravni organ,
pristojen za varstvo okolja, ki je izdal soglasje iz drugega
odstavka 46. člena tega zakona.
(2) Uporabno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izdati
samo, če so izpolnjeni pogoji, določeni v soglasju iz drugega
odstavka 46. člena, kar se ugotovi na podlagi poskusnega
obratovanja, razen če organ, ki je izdal okoljevarstveno
soglasje, uporabnega dovoljenja ne pogojuje z izvedbo
poskusnega obratovanja.
(3) V primerih, ko je tako določeno skladno z drugim odstavkom 40. člena ali tretjim odstavkom 41. člena je ne glede na
prejšnji odstavek potrebno za izdajo dovoljenja soglasje
upravnega organa pristojnega za varstvo okolja.
(4) Uporabno ali drugo dovoljenje iz prvega odstavka, izdano
v nasprotju z določbami tega člena, je nično.
50. člen
(spremenjeni pogoji)
(1) Če se po izdaji soglasja iz drugega odstavka 46. člena,
vendar še pred izdajo dovoljenja iz 49. člena, bistveno spremenijo z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom
določeni pogoji, ki so odločilno vplivali na vsebino soglasja,
lahko upravni organ, ki je soglasje izdal, zahteva od organa, ki
je izdal dovoljenje za poseg, da nosilcu posega naloži dopoh
nitev študije vplivov posega na okolje.
(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka pride do spora med
organoma, se uporabijo določbe o reševanju sporov o pristojnosti med upravnimi organi.
51. člen
(obveščanje sosednjih držav)
(1) V primerih ko bi izvedba nameravanega posega v okolje
vplivala na okolje sosednjih držav, Republika Slovenija te
države obvesti o nameravanem posegu in rezultatih študije
njegovih vplivov na okolje, in sicer skladno z določbam
mednarodnih pogodb ter ob izpolnjenem pogoju vzajemnosti
2. Sanacijski programi
52. člen
(dolžnost izdelave in izvedbe)
(1) Povzročitelji obremenitev, katerih posegi imajo za posledico nevarnost za okolje, čezmerno onesnaženje okolja al
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poškodbo okolja, so dolžni v roku, ki ga določi republiški
upravni organ pristojen za varstvo okolja, izdelati sanacijski
program kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov odprave virov
in posledic obremenitev okolja.
(2) Povzročitelj obremenitve je dolžan k sanacijskemu programu pred pričetkom njegovega izvajanja pridobiti soglasje
republiškega upravnega organa, pristojnega za varstvo okolja, ki lahko zahteva predhodno mnenje republiških upravnih
organov, pristojnih za zdravstvo in varstvo pri delu.
(3) V soglasju iz prejšnjega odstavka se lahko roki izvedbe
določeni v terminskem planu sanacijskega programa skrajšajo ali podaljšajo.
53. člen
(subsidiarna obveznost republike)
(1) Če povzročitelji obremenitev iz prejšnjega člena ne pripravijo ali ne izvedejo sanacijskih programov, zagotovi njihovo
pripravo ali izvedbo republiški upravni organ, pristojen za
varstvo okolja, na njihove stroške.
(2) Če ni mogoče določiti povzročiteljev obremenjevanja ali
dokler so ti sporni ter v drugih primerih, ko je za odpravo ali
sanacijo posledic odgovorna Republika Slovenija, zagotovi
pripravo in izvedbo sanacijskega programa republiški upravni
organ, pristojen za varstvo okolja.
(3) Prednostni vrstni red pri reševanju primerov iz prejšnjega
odstavka določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
54. člen
(subsidiarna obveznost lokalne skupnosti)
(1) V primerih ko gre za dejavnosti ali zadeve varstva okolja
lokalnega pomena, izpolnjujeta obveznosti iz prejšnjega
člena upravni ali drug njemu ustrezen organ lokalne skupnosti, pristojen za varstvo okolja oziroma izvršni svet lokalne
skupnosti.
55. člen
(vsebina sanacijskega programa)
(1) Sanacijski program vsebuje zlasti:
1. analize stanja, obremenitev in tveganj za okolje in zdravje
prebivalstva, z vrstami in količinami emisij, utemeljene s predhodnimi deli, študijami in meritvami,
2. variantne tehnološke in druge rešitve na podlagi idejnih
projektov,
3. valorizacijo rešitev in presojo dolgoročne upravičenosti
izbranih projektov, utemeljenih s presojo vplivov na okolje,
4. terminski plan izvajanja programa z opredelitvijo nosilcev,
5. finančni načrt s prikazom investicijskih stroškov in virov
sredstev.
(2) Sanacijski program obsega tudi program renaturacije in
restitucije.
(3) Podrobnejšo vsebino in metodologijo za pripravo sanacijskih programov predpiše republiški upravni organ, pristojen
za varstvo okolia.
IV. SPREMLJANJE STANJA IN INFORMACIJE O OKOLJU
1. Opazovanje in nadzorovanje stanja okolja
56. člen
(monitoring okolja)
(1) V Republiki Sloveniji se tekoče opazujejo in nadzorujejo
naravni (geofizikalni) pojavi, stanje onesnaženosti okolja in
emisije v okolje (v nadaljnejm besedilu: monitoring).
(2) Geofizikalni monitoring obsega opazovanje in nadzorovanje meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških,
erozijskih in drugih pojavov.
(3) Imisijski monitoring obsega opazovanje in nadzorovanje
stanja tal, vode, zraka, živalskega in rastlinskega sveta, razprostranjenosti odpadkov in zdravstveno ekološke razmere.
(4) Opazovanje in nadzorovanje vplivov na okolje pri izvoru
(emisijski monitoring) obsega vrste in količine emisij v tla,
vode, zrak ter odpadke.
57. člen
(zagotavljanje geofizikalnega in imisijskega monitoringa)
(1) Vzpostavitev in delovanje republiške mreže geofizikalnega
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in imisijskega monitoringa zagotavlja Republika Slovenija
neposredno s svojimi organi ali kot javno službo (nacionalni
monitoring).
(2) Kadar sta podrobnejši ali specifični geofizikalni in imisijski
monitoring v interesu uporabnikov ali lokalnih skupnosti, jih
le-ti zagotavljajo v sodelovanju z republiko.
58. člen
(pristojnost za geofizikalni in imisijski monitoring)
(1) Za geofizikalni monitoring je pristojen republiški upravni
organ, pristojen za varstvo okolja.
(2) Za imisijski monitoring so pristojni:
1. za tla: republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja
v sodelovanju z republiškim upravnim organom, pristojnim za
kmetijstvo in gozdarstvo,
2. za vodo, zrak in razprostranjenost odpadkov: republiški
upravni organ, pristojen za varstvo okolja,
3. za rastlinstvo in živalstvo: republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo in republiški upravni organ,
pristojen za naravno dediščino, v sodelovanju z republiškim
upravnim organom, pristojnim za varstvo okolja,
4. za zdravstveno ekološke razmere: republiški upravni organ,
pristojen za zdravstvo, v sodelovanju z republškim upravnim
organom pristojnim za varstvo okolja.
(3) Skupna metodološka izhodišča, metodologije za izvajanje
ter pogoje za usposobljenost izvajalcev geofizikalnega in imisijskega monitoringa iz prvega in drugega odstavka predpišejo republiški upravni organi skladno s svojimi pristojnostmi
iz predhodnih odstavkov.
59. člen
(dolžnosti pravnih in fizičnih oseb)
(1) Onesnaževalci so dolžni zagotavljati obratovalni monitoringin sicer:
1. emisijski monitoring,
2. obratovalni imisijski in po potrebi tudi geofizikalni monitoring kot posledico svojih obremenitev v okolju.
(2) Povzročitelji tveganja so dolžni zagotoviti preventivni
monitoring.
(3) Povzročitelj obremenitve je dolžan opraviti tudi ves
potrebni monitoring v zvezi z učinki sanacijskih ukrepov
(postmonitoring).
(4) Če povzročitelj dogodka ni poznan ali dokler ni poznan,
zagotavlja imisijski monitoring iz prejšnjih odstavkov Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost v sodelovanju
z republiko.
(5) Pred pričetkom izkoriščanja naravnih dobrin opravijo njihovi uporabniki raziskave v zvezi s količino in kakovostjo
naravnih dobrin (raziskovalni monitoring).
(6) Pravne in fizične osebe so v zvezi s svojim poslovanjem
dolžne voditi snovne in energetske bilance s karakterizacijo
obremenjevanja okolja (ekološko knjigovodstvo v proizvodnji,
uporabi in po ujsorabi).
60. člen
(predmet monitoringa in ekološkega knjigovodstva)
(1) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja
v sodelovanju z drugimi pristojnimi republiškimi upravnimi
organi, predpiše vrste emisij, imisij, pojavov in postavk, ki so
predmet monitoringa in ekološkega knjigovodstva iz prejšnjega člena, ter metodologijo vzorčenja, merjenja in evidentiranja podatkov.
(2) Republiški upravni organ iz prejšnjega odstavka predpiše
tudi pogoje za usposobljenost pooblaščencev in izvajalcev
monitoringa in pogoje glede zahtevane kakovosti opreme.
61. člen
(podatki monitoringa)
(1) Pravne in fizične osebe iz 59. člena so dolžne sporočati
podatke monitoringa republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za varstvo okolja, na način in v obliki, ki jo ta določi.
(2) Podatki o stanju okolja, zbrani z monitoringom iz 57. člena
in podatki, prevzeti na način in v obliki iz prejšnjega odstavka
se shranjujejo pri republiškem upravnem organu, pristojnem
za varstvo okolja in se štejejo za uradne.
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62. člen
(preverjanje kakovosti monitoringa)
(1) Republika Slovenija zagotavlja preverjanje kakovosti
monitoringa kot javno službo (v nadaljevanju: zagotovitev
kakovosti).
(2) Zagotovitev kakovosti obsega preverjanje kakovosti meritev, izvajanja metodologij, usposobljenosti kadrov in kakovosti opremeizvajalcev monitoringa.
(3) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja,
lahko poveri opravljanje nalog za zagotovitev kakovosti samo
tistim organizacijam, ki svojo usposobljenost lahko izkažejo
z oceno mednarodno priznanih institucij s področja zagotavljanja kakovosti.
2. Informacijski sistem (varianta: Sistem evidenc varstva
okolja)
63. člen
(namen in nosilec)
(1) Za potrebe varstva okolja republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, zagotovi vzpostavitev in vzdrževanje
informacijskega sistema varstva okolja.
(2) Informacijski sistem obsega zlasti znanstveno-tehnične in
raziskovalne podatke in informacije domačih in tujih institucij
ter mednarodnih organizacij, knjižnično dokumentacijske
podatke in informacije domačih in tujih virov, faktografske in
metodološke podatke in informacije ter druge podatke in
informacije o okolju, pomembne za njegovo varstvo.
(3) Natančnejšo vsebino in izvajalce ter nosilce posameznih
podsistemov in evidenc ihformacijskega sistema varstva okolja, metodologije zbiranja in obdelave podatkov ter način
izmenjave podatkov z drugimi državami in vključevanja
v mednarodne informacijske sisteme predpiše republiški
upravni organ, pristojen za varstvo okolja.
64. člen
(evidence)
(1) V okviru informacijskega sistema varstva okolja se vodijo
evidence, ki vsebujejo podatke zlasti:
1. o naravnih dobrinah (o naravnem javnem dobru, naravnih
virih in naravnih vrednotah),
2. o naravnih pojavih in stanju obremenjenosti okolja (tla,
voda, zrak, živalski in rastlinski svet, podnebje in drugi
pojavi),
3. o vrstah in količinah nevarnih snovi in odpadkov in njihovi
razprostranjenosti, transportu ter o ravnanju z njimi,
4. o vrstah in količinah emisij po virih,
5. o povzročiteljih obremenitev okolja (glede na obremenitve,
tveganja, nevarnosti in nezgode),
6. o ogroženih območjih,
7. o zdravstvenem stanju prebivalstva z vidika varstva okolja,
8. o objektih in napravah, namenjenih varstvu okolja,
9. o sredstvih oziroma stroških varstva okolja,
10. o organizacijah, institucijah in delavcih, ki se ukvarjajo
z varstvom okolja,
11.0 zakonih in drugih predpisih varstva okolja in predpisanih standardih in normativih,
12. o stanju tehnike na področju tehnologije in metrologije,
namenjenih varstvu okolja.
65. člen
(statistika okolja)
(1) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja,
v sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi določi
predlog statističnih raziskovanj, ki se za potrebe zbiranja
podatkov, pomembnih za varstvo okolja, izvajajo v okviru
programa statističnih raziskovanj, pomembnih za Republiko
Slovenijo.
3. Poročila o stanju okolja
66. člen
(poročila o stanju okolja)
(1) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja,
enkrat letno ob sodelovanju drugih upravnih organov pripravi
poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji.
30

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka obravnava in sprejme
Skupščina Republike Slovenije.
67. člen
(vsebina poročila)
(1) Poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji vsebuje
zlasti:
1. podatke o stanju in spremembah okolja,
2. druge za varstvo pomembne podatke (o raziskavah okolja,
o uvajanju novih, okolju prijaznih tehnologij in izdelkov ipd.),
3. poročilo o izvajanju nacionalnega programa varstva okolja,
4. poročila o presoji vplivov na okolje, o pripravi in izvajanju
sanacijskih programov in o drugih izvedenih ukrepih,
5. poročilo o finančnih tokovih na področju varstva okolja
(delovanje Sklada za okolje, o javnih stroških varstva okolja,
ocena celotnih sredstev za varstvo okolja v nacionalnem
dohodku, stroški in dohodki koncesij ipd.),
6. poročilo o delovanju republiških upravnih in drugih organov ter javnih služb v režiji na področju varstva okolja,
7. poročilo o pomembnih mednarodnih dogajanjih na
področju varstva okolja,
8. poročilo o ekoloških vplivih na zdravje prebivalstva.
9. predlog potrebnih in prednostnih nalog in ukrepov na
področju varstva okolja.
(2) Poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji se potem, ko
ga skupščina sprejme, natisne in objavi na način in v obliki, ki
je najbolj dostopna najširši javnosti.
V. JAVNOST POSTOPKOV IN PODATKOV
68. člen
(javnost)
(1) Vsi podatki, postopki in dejavnosti varstva okolja, s katerimi razpolagajo oziroma jih vodijo ali izvajajo državni organi,
organi lokalnih skupnosti ter organizacije ali posamezniki, ki
so jim poverjena javna pooblastila, so javni.
(2) Javnost podatkov, postopkov in dejavnosti iz prejšnjega
odstavka se lahko omeji ali izključi samo v skladu s predpisi,
ki urejajo državno, vojaško, poslovno ali drugo vrsto tajnosti,
ali v drugih primerih, določenih z zakonom.
Varianta: drugi odstavek se črta.
69. člen
(dolžnost zagotavljanja javnosti)
(1) Subjekti iz prvega odstavka 68. člena so dolžni zagotavljati
javnost svojega dela na področju varstva okolja skladno
z zakonom.
(2) Javnost podatkov, postopkov in dejavnosti, ki so
pomembni za varstvo okolja, so dolžni zagotavljati tudi vse
osebe javnega in zasebnega prava, ki na kakršen koli način ali
v kakršni koli obliki (emisija, proizvodi, storitve) onesnažujejo
okolje.
(3) Javnost iz prejšnjega odstavka se lahko izključi samo
v skladu s predpisi, ki urejajo državno, vojaško, poslovno ali
drugo vrsto tajnosti, ali v drugih primerih, določenih z zakonom.
Varianta: tretji odstavek se črta.
70. člen
(varstvo)
(1) Kršitve določb 68. in 69. člena se štejejo za kršitev pravice
do zdravega in čistega okolja.
71. člen
(izključitev tajnosti)
(1) V izjemnih primerih, ko republiški upravni organ, pristojen
za varstvo okolja, presodi, da bi izključitev ali omejitev javnosti po drugem odstavku 68. ali tretjem odstavku 69. člena
lahko povzročila resno in neposredno nevarnost za življenje
ali zdravje ljudi, čezmerno obremenitev ali poškodbo okolja,
lahko z odločbo odredi, da je treba obvestiti javnost ne glede
na določeno izključitev ali omejitev javnosti podatkov,
postopkov ali dejavnosti. V takšnem primeru se z odločbo
določita tudi način in obseg obvestitve javnosti.
Varianta: člen se črta.
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VI. POSEBNI UKREPI VARSTVA OKOLJA
1. Predpisi
72. člen
(zavarovanje)
(1) Na podlagi klasifikacije in uvrstitve iz 23. člena tega
zakona se posamezne naravne dobrine ali njihovi deli na
celotnem območju Republike Slovenije ali na posameznem
ožjem območju zavarujejo z zakonom ali z odlokom Skupščine Republike Slovenije ali predpisom lokalne skupnosti,
v skladu z zakonom.
73. člen
(akt o zavarovanju)
(1) Akt o zavarovanju iz prejšnjega člena vsebuje zlasti:
1. določitev statusa in stopnje pomembnosti naravne dobrine
oziroma njenega dela;
2. določitev stopnje in načina zavarovanja v smislu prepovedi
ali omejitve rabe oziroma izkoriščanja,
3. določitev pogojev in ukrepov za ohranjanje celovitosti,
raznovrstnosti in kakovosti naravne dobrine oziroma njenega
dela;
4. obseg zavarovanega dela ali sestavine okolja oziroma meje,
če gre za zavarovanje območja oziroma dela zemeljskega
površja.
5. druge specifične pogoje in ukrepe.
(2) Z aktom o zavarovanju se v zvezi z odvzemom ali omejitvijo
pravic, ki izhajajo iz prepovedi ali omejitve rabe oziroma
izkoriščanja naravne dobrine oziroma njenega dela, določi
sistem nadomestil v obliki olajšav, spodbud, nadomestil ali
odškodnin.
74. člen
(mejne vrednosti)
(1) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom
določa dopustne mejne emisijske in imisijske vrednosti (za
vode, zrak, hrup, tla) ter dopustne mejne količine kopičenja
posameznih vrst odpadkov.
(2) Poleg mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka se predpišejo tudi opozorilne in kritične mejne imisijske vrednosti.
(3) Lokalna skupnost lahko za svoje območje s statusom
ogroženenosti določi opozorilne in kritične mejne imisijske
vrednosti, ki so strožje od vrednosti, predpisanih po prejšnjem odstavku.
75. člen
(status ogroženega dela okolja)
(1) Če je za uresničitev določb 33., 52., 53. in 54. člena to
potrebno, določi status ogroženega dela okolja (točka 2.2.
člena 6) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom.
(2) Odlok iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti obvezne
pogoje, ukrepe, merila in norme za uresničitev sanacijskega
programa ter obveznost renaturacije ali restitucije.
(3) Če gre v primerih iz prvega odstavka za zadeve lokalnega
pomena, se določi status ogroženega dela okolja z aktom
izvršnega sveta lokalne skupnosti.
(4) Razvrstitev po stopnji ogroženosti se opravi po normativih
za razvrščanje, ki jih predpiše Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom.
76. člen
(soglasje za uvoz)
(1) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja,
predpiše, kdaj je potrebno pridobiti njegovo predhodno
soglasje za sklenitev in registracijo pogodb o dolgoročni
proizvodni kooperaciji s tujo osebo, uvozu oziroma pridobitvi
materialne pravice do tehnologije, znanja in izkušenj (know
- hovv), izkoriščanje patentov oziroma pridobitve licence.
(2) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja
v sodelovanju s republiškim upravnim organom, pristojnim za
ekonomske odnose s tujino predpiše, kdaj je za uvoz določene opreme potrebno pridobiti njegovo predhodno soglasje
oziroma atest o izpolnjevanju predpisanih kriterijev varstva
okolja.
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(3) Izvršni svet Republike Slovenije predpiše seznam okolju
nevarnih snovi in izdelkov, za katere se prepove uvoz.
(4) Pri predpisih iz prejšnjih odstavkov se upoštevajo tudi
zahteve, ki izhajajo iz predpisov varstva pri delu.
2. Dovoljenje za premične naprave za varstvo okolja in
preizkuse
77. člen
(pogoji)
(1) Za uporabo premičnih naprav za varstvo okolja za preprečitev, omejitev ali odpravo onesnaževanja okolja,je potrebno
dovoljenje republiškega upravnega organa, pristojnega za
varstvo okolja, ki ga ta izda na podlagi presoje študije o obratovanju in vplivih obratovanja naprave na okolje, ki jo predloži
obratovalec kot sestavni del vloge za izdajo dovoljenja.
(2) Za izdelavo študije iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
določbe 43., 44. in 45 člena tega zakona. V postopku izdaje
dovoljenja pa se smiselno uporabljajo določbe 47. - 51. člena
tega zakona.
(3) Če bo obratovanje premične naprave za varstvo okolja
povzročilo poseg v prostor, je treba pridobiti dovoljenje po
predpisih, ki urejajo posege v prostor.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za
časovno omejen preizkus naprav za varstvo okolja in postopkov.
3. Zapovedi in prepovedi
78. člen
(predhodno zavarovanje)
(1) Upravni organi, pristojni za varstvo posameznih naravnih
dobrin lahko na podlagi zakona sami ali na predlog strokovne
organizacije, pooblaščene za varstvo naravne dediščine,
s predpisom ali odločbo začasno zaščitijo določeno naravno
dobrino ali njen del in določijo pogoje ter način varstva.
Pobudo za začasno zavarovanje lahko dajo pristojnemu
upravnemu organu tudi druge organizacije in posamezniki.
(2) Z aktom iz prejšnjega odstavka se poleg obsega, pogojev
in ukrepov zavarovanja določita tudi rok, v katerem se mora
zavarovati naravna dobrina ali njen del, in obdobje, v katerem
velja status predhodnega zavarovanja.
79. člen
(izjemni ukrepi)
(1) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja,
lahko ob nezgodah v okolju, poškodbah ali v drugih nujnih
primerih v skladu z zakonom odloči o obvezni sanaciji, renaturaciji ali restituciji, nujnih intervencijah in o uvedbi izjemnih
ukrepov za varovanje.
(2) Ce v primeru iz prejšnjega odstavka ni mogoče izvršiti
odrejenega ukrepa po določbah zakona, izvrši ukrep republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, skladno z načelom obveznega ukrepanja, ter pogoje in ukrepe za izvršitev
odločbe.
80. člen
(prepoved obratovanja)
(1) Republiški inšpektorat za varstvo okolja lahko v skladu
z zakonom prepove:
1. obratovanje objekta oziroma naprave,
2. uporabo snovi,
3. uporabo tehnološkega postopka ali izdelka,
4. opravljanje posamezne dejavnosti,
če povzročajo čezmerno obremenitev okolja, tveganje ali
nevarnost za okolje, življenje in zdravje ljudi in če tega z drugimi ukrepi ni mogoče odpraviti ali če v določenem roku niso
odpravljeni.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve odločbe.
81. člen
(začasna omejitev dejavnosti)
(1) Če s predpisom iz 74. člena tega zakona ni določena
omejitev dejavnosti ali delovanja, lahko republiški upravni
organ, pristojen za varstvo okolja, za določen čas na območju
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Republike Slovenije ali njenem delu omeji dejavnost ali delovanje, ki kritično obremenjuje okolje in tega ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi.
(2) Skladno z določbami 74. člena lahko omejitev iz prejšnjega odstavka za svoje območje določi tudi upravni ali drug
njemu ustrezen organ lokalne skupnosti, pristojen za varstvo
okolja.
82. člen
(opozorila prebivalstvu)
(1) Republiški upravni organ pristojen za varstvo okolja,
v sodelovanju z republiškima upravnima organoma, pristojnima za zdravstvo ter za zaščito in reševanje oziroma njim
ustrezni organi lokalnih skupnosti odredijo uvedbo opozoril,
napotil ali priporočil prebivalstvu v skladu z 74. členom tega
zakona.
(2) Obveznost opozoril, napotil in priporočil prebivalstvu je
sestavni del dovoljenja za poseg v okolje, če iz študije vplivov
na okolje izhaja, da se v zvezi z nameravanim posegom
v okolje predvidevajo posebni vplivi.
83. člen
(opozorila proizvajalcev)
(1) Proizvajalec ali prodajalec ne sme dati v prodajo surovine,
polizdelka ali izdelka za široko potrošnjo, če niso oni in
njihova embalaža opremljeni z označbo ali drugačnim opozorilom o obremenjevanju, ki ga povzročajo okolju v proizvodnji, prometu in potrošnji in z navodilom za ravnanje z njimi
oziroma njihovo embalažo po uporabi.
(2) Seznam surovin, polizdelkov in izdelkov ter vrste embalaže
iz prejšnjega odstavka določi republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, v sodelovanju s pristojnimi republiškimi
upravnimi organi, (varianta: določi Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije).
84. člen
(obveznost prijave)
(1) Posameznik, odgovorna oseba podjetja ali druge pravne
osebe ali odgovorna oseba upravnega organa, ki ve za nevarnost ali ve za okoliščine, ki vzbujajo skrb, da bi zaradi njih
grozile nevarnost za okolje, kritična obremenitev ali
poškodba okolja, je dolžna te okoliščine nemudoma prijaviti
upravnemu organu, pristojnemu za varstvo okolja, ali drugemu državnemu organu oziroma organu ali službi lokalne
skupnosti.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za tistega, ki
izve za ekološko nezgodo.
4. Imenovanje pooblaščenca
85. člen
(pooblaščenec za varstvo okolja)
(1) Povzročitelji obremenitev so dolžni imenovati osebo, ki je
odgovorna za varstvo okolja.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka je lahko pri povzročitelju
obremenitev zaposlena oseba ali druga pravna ali fizična
oseba, če izpolnjuje strokovne in druge pogoje, ki jih predpiše
republiški upravni organ pristojen za&varstvo okolja.
5. Spodbude
86. člen
(ekološki znak) (varianta: znak za okolje)
(1) Proizvajalcu izdelka, namenjenega široki potrošnji, se
lahko podeli ekološki znak (varianta: znak za okolje), kadar
proizvodnja izdelka, njegova distribucija, uporaba in ravnanje
z ostankom v primerjavi z istovrstnimi izdelki ali postopki
bistveno manj obremenujejo okolje kot to dovoljujejo veljavni
predpisi.
(2) Pogoje in način za pridobitev ter uporabo znaka določi
republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja.
(3) Postopek izbire izpelje na podlagi javnega razpisa republiška organizacija pristojna za varstvo okolja v sodelovanju
z republiško organizacijo za standardizacijo in metrologijo, in
s predstavniki skupnosti potrošnikov.
(4) Ekološki znak podeljuje minister, pristojen za varstvo
okolja na predlog strokovne žirije.
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87. člen
(priznanja in nagrade)
(1) Na način in pod pogoji, določenimi v 86. členu tega
zakona, se podeljujejo priznanja in nagrade za dosežke na
področju varstva okolja, ki se nanašajo na:
1. tehnološke rešitve in izvedbe,
2. raziskovalne in razvojne projekte,
3. dosežke pri izobraževanju,
4. prispevke okoljevarstvenih in drugih organizacij in posameznikov.
5. preprečitev ekološkega onesnaženja
VII. FINANCIRANJE VARSTVA OKOLJA
1. Stroški obremenjevanja okolja
88. člen
(redni stroški)
(1) Redni stroški povzročitelja obremenitve okolja so:
1. stroški za zmanjšanje in ohranjanje obremenitev okolja pod
dopustno ravnijo, kot so: investicijski in obratovalni stroški,
stroški ukrepov, ki jih sprejme povzročitelj obremenitve
v lastni režiji, stroški obratovalnega in preventivnega monitoringa, obveščanja javnosti ipd. (neposredni stroški);
2. stroški za storitve javnih in drugih služb, ki so potrebne
zaradi zmanjšanja in ohranjanja obremenitev okolja pod
dopustno ravnijo (posredni stroški);
3. stroški sanacije oziroma renaturacije okolja kot posledice
dovoljenih posegov v okolje, vključno s stroški postmonitoringa.
89. člen
(posebni stroški)
(1) Posebni stroški povzročiteljev obremenitev so stroški za
nadomestila prizadetim za degradacijo okolja zaradi vplivov
ali tveganj pri posegih v okolje, kot so:
1. nadomestila za zmanjšano uporabno vrednost,
2. nadomestila za zmanjšano kakovost bivalnega okolja,
vključno zmanjšanjem zaradi tveganj,
3. nadomestila za oportunitetne izgube zaradi vplivov,
4. nadomestila za oportunitetne izgube zaradi tveganj.
(2) Povzročitelj obremenitev mora organu, pristojnemu za
izdajo dovoljenja, s katerim se dovoli poseg v okolje (prvi
odstavek 42. člena), pred izdajo dovoljenja predložiti sporazum ali pisno dokazilo o poizkusu sporazumne določitve
višine nadomestila (odškodnine) iz prejšnjega odstavka s subjekti, ki jih bo poseg prizadel (tretji odstavek 44. člena).
(3) Če sporazum iz prejšnjega odstavka kljub prizadevanju ni
dosežen, mora nosilec posega predložiti dokazilo o tem, da je
vložil zahtevo za določitev višine nadomestil subjektom, ki jih
bo poseg prizadel, pri pristojnem sodišču, preden se mu izda
dovoljenje iz 49. člena tega zakona.
(4) Posebni stroški iz prvega odstavka se lahko uveljavljajo
tudi za zatečena stanja na podlagi študije vplivov na okolja (3.
odstavek člena 44), kadar je ta sestavina sanacijskega programa (prvi odstavek, točka 3 člena 52).
90. člen
(stroški odprave posledic poškodb okolja)
(1) Kdor povzroči poškodbo okolja, krije vse stroške odprave
posledic poškodbe okolja.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka so zlasti:
1. stroški nujnih intervencij med ali tik po poškodbi za preprečitev njenih škodljivih posledic (npr. stroški organov, specializiranih služb, evakuacij ipd.);
2. neposredni in posredni stroški za sanacijo, renaturacijo ali
restitucijo okolja (analize, študije, projekti, čiščenje, gradbena dela, biotehnična dela ipd.) in monitoring učinkov;
3. stroški za preventivne ukrepe, potrebne za preprečitev
ponovitve enakih ali podobnih poškodb okolja, vključno
s postmonitoringom;
4. posredni stroški drugih prizadetih (izpad dohodka, stroški
zdravljenja ipd.).
91. člen
(stroški čezmernih obremenitev)
(1) Onesnaževalec krije stroške čezmernih obremenitev
poročevalec

v obliki odškodnin, predpisanih za posamezne vrste, stopnje,
količine in čas trajanja čezmerne obremenitve.
- (2) Onesnaževalec, ki čezmerno obremeni okolje, je dolžan
plačevati odškodnino za presežek dopustne obremenitve,
dokler se obremenitev ne zmanjša na dopustno raven. Višina
odškodnine mora biti najmanj enaka njegovi ekonomski koristi, ki jo ima zaradi neizvajanja predpisov, vendar ne manjša
od rednih stroškov varstva okolja za podobne primere. Višina
odškodnin se stopnjuje glede na količino in trajanje preseganja dopustne obremenitve.
2. Javni stroški varstva okolja
92. člen
(splošni stroški)
(1) Republika Slovenija in lokalne skupnosti v skladu z zakonom zagotavljajo sredstva zlasti za naslednje naloge varstva
okolje:
1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na
področju varstva okolja;
2. monitoring iz 57. člena in informacijski sistem varstva
okolja;
3. spodbujanje posegov v okolje, s katerimi se občutno zmanjšuje poraba snovi in energije ter preprečuje in omejuje obremenjevanje okolja pod stopnjo dopustnih meja skladno z operativnimi načrti iz 31. člena;
4. nadomestila za odvzem ali omejitve pravic v zvezi z zaščito
okolja;
5. znanstvenoraziskovalno delo;
6. posebne oblike izobraževanja;
7. vzpodbujanje naravovarstvenih aktivnosti in organiziranosti,
8. posebne dejavnosti varstva okolja, kadar jih v javnem interesu na področju varstva okolja zagotavlja Republika Slovenija ali lokalna skupnost.
93. člen
(stroški obremenjevanja okolja)
(1) Republika Slovenija in lokalne skupnosti zagotavljajo
sredstva za stroške, ki izhajajo iz dejavnosti države kot povzročitelja obremenitev.
94. člen
(stroški obveznega ukrepanja)
(1) Republika Slovenija in lokalne skupnosti zagotavljajo
sredstva za kritje stroškov obveznega ukrepanja, ki obsegajo:
1. stroške ukrepov za odpravo posledic obremenjevanja, ki jih
ni mogoče pripisati določenim ali določljivim povzročiteljem
ali so ti sporni;
2. stroške ukrepov ob kriznih razmerah;
3. sorazmerni del stroškov, kadar ni pravne podlage za obremenitev povzročitelja.
3. Dajatve
95. člen
(ekološki davek)
(1) Ekološki davek oziroma ekološka pristojbina se predpiše
z zakonom za vsak promet:
1. neposredno na enoto ekološko oporečne sestavine surovine, energenta oziroma izdelka, ali
2. posredno pri ceni surovine, energenta, izdelka oziroma
storitve glede na oceno škodljivosti njihove uporabe ali
ustvarjanja odpadkov.
Varianta: v prvem odstavku se črta besedilo »za vsak promet«.
96. člen
(druge dajatve)
(1) Dajatve, ki se plačujejo po tem zakonu so:
1. povračila za izkoriščanje in rabo naravnih dobrin,
2. odškodnine za čezmerno obremenjevanje vode, zemlje,
zraka in ustvarjanje odpadkov.
(2) Zavezanci za plačilo dajatev iz prejšnjega odstavka so
onesnaževalci in uporabniki naravnih dobrin. (3) Osnova za
plačilo iz prvega odstavka sta količine in kvaliteta porabljene
poročevalec

ali uporabljene naravne dobrine. Osnova za plačilo odškodnin
iz prvega odstavka so čezmerne obremenitve, predpisane na
podlagi 74. člena.
(4) Stopnje povračil in odškodnin iz prejšnjega odstavka in
način plačevanja predpiše Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije. Odmera se izvrši z odločbo pristojnega republiškega upravnega organa.
(5) V primerih, ko gre za naravne dobrine lokalnega pomena,
lahko določi dajatve po odločbah iz prejšnjih odstavkov
lokalna skupnost. Določbe drugega do četrtega odstavka se
smiselno uporabljajo tudi za določanje posebnih ekoloških
taks, kadar jih predpiše lokalna skupnost.
4. Olajšave in spodbude
97. člen
(namen in določanje)
(1) Republika Slovenija z olajšavami spodbuja dejavnosti, ki
preprečujejo nastanek obremenitev ali povzročajo v okolju
čim manjše obremenitve.
(2) Pri določanju olajšav iz prejšnjega odstavka se uporablja
načelo, da morajo biti ekološko primernejše naprave, tehnologije, izdelki, oprema in storitve ter aktivnosti spodbujevane
z večjimi olajšavami in nižjimi dajatvami od ekološko manjprimernih.
(3) Republiški upravni organ, pristojen za odmero, lahko
oprosti povzročitelja obremenitev plačila stroškov iz 91. člena
tega zakona za čas izvajanja del, s katerimi bo zmanjšal svoje
obremenitve na dopustno raven. Čas oprostitve plačila se
določi skladno z roki za izvedbo sanacijskega programa,
oziroma ne sme biti daljši od povprečnega časa za izvedbo
istovrstnih investicijskih del.
(4) Z aktom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenija ali
Izvršnega sveta lokalne skupnosti se lahko določi vspodbude,
varščine in podobno za proizvajalce naprav, tehnologij ali
izdelkov, ki na organiziran način zagotavljajo obvezno vračilo
izrabljenih ali neuporabnih naprav, tehnologij, izdelkov oziroma njihove embalaže ali na drug organiziran način zmanjšujejo negativne učinke svojega delovanja, ter za potrošnike,
ki izrabljene ali neuporabne naprave, tehnologije ali izdelke
oziroma njihovo embalažo vrnejo proizvajalcu.
5. Skladi
98. člen
(Sklad za okolje Republike Slovenije)
(1) Sklad za okolje Republike Slovenije se ustanovi za kreditiranje in financiranje investicij na področju varstva okolja in
v tem okviru zlasti:
1. za kreditiranje in financiranje investicij javnih služb za
varstvo okolja,
2. za sofinanciranje in delno kreditiranje tehnologij za varstvo
okolja,
3. za sofinanciranje in delno kreditiranje za okolje neoporečnih tehnologij.
(2) Sklad za okolje ima upravni in nadzorni odbor.
(3) Upravni in nadzorni odbor imata po pet članov, od katerih
tri člane imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije,
dva člana pa Svet za varstvo okolja.
(4) Upravni odbor sprejme statut sklada. K statutu da soglasje
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
(5) Sklad za okolje je pravna oseba.
99. člen
(viri financiranja Sklada za okolje)
(1) Viri financiranja Sklada za okolje so zlasti:
1. proračunska sredstva, namenjena za uresničevanja investicijskih nalog republike;
2. sredstva/dobljena z domačimi in tujimi ter mednarodnimi
posojili;
3. sredstva tujih vlaganj;
4. sredstva, dobljena s privatizacijo;
5. sredstva koncesionarjev javnih služb od 5. do 8. točke 24.
člena tega zakona;
Varianta: peta točka prvega odstavka se črta.
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100. člen
(uporaba sredstev Sklada za okolje)
(1) Skladno z 98. členom tega zakona se sredstva Sklada za
okolje uporabljajo zlasti za financiranje:
1. pripravljalnih in izvedbenih investicijskih del, ki bodo po
dokončanju pripomogla k bistvenemu zmanjšanju obremenjevanja ali obremenitve okolja;
2. razvoja in uvajanja tehnologij, postopkov, snovi in izdelkov,
ki prispevajo k občutnemu zmanjšanju porabe snovi in energije ter k preprečevanju in omejevanju obremenjevanja okolja
pod stopnjo dopustnih meja;
3. usposobitev povzročiteljev obremenitev za pripravo in
izvedbo sanacijskih programov.
(2) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se financirajo z delnim
kreditiranjem, s sofinanciranjem, s kapitalskimi vložki in na
druge načine, določene s statutom sklada.
101. člen
(skladi za okolje lokalnih skupnosti)
(1) Za financiranje dejavnosti, ukrepov in ravnanj varstva
okolja lahko ena ali več lokalnih skupnosti ustanovi sklad za
okolje skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske
javne službe.
Varianta: člen se črta.
VIII. KONCESIJA NA NARAVNIH DOBRINAH
1. Koncesija
102. člen
(pojem in nosilci)
(1) S koncesijo na naravnem dobru koncedent da, koncesionar pa pridobi pravico do upravljanja, posebne ali podrejene
rabe ali izkoriščanja naravnega javnega dobra ali druge
naravne dobrine, ki je v javni lastnini.
(2) Koncedent je lahko Republika Slovenija ali lokalna skupnost, po njunem pooblastilu pa tudi drug javnopravni subjekt.
(3) Koncesionar je lahko vsak zasebnopravni subjekt ne glede
na to ali je fizična ali pravna oseba.
(4) Če je koncesija na naravnem dobru povezana z opravljanjem dejavnosti, mora koncesionar izpolnjevati pogoje za
opravljanje takšne dejavnosti.
103. člen
(koncesija na javnem dobru)
(1) Koncesija na javnem dobru lahko obsega samo pravico do
upravljanja ali posebne oziroma podrejene rabe.
(2) Koncesijski akt je lahko v primeru iz prejšnjega odstavka
zakon, akt Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije,
predpislokalne skupnosti ali akt izvršnega sveta lokalne skupnosti.
104. člen
(koncesija na naravnih virih)
(1) Koncesija na naravnih virih obsega pravico do njihovega
gospodarskega izkoriščanja.
(2) Ce gre za neobnovljive naravne vire, je lahko koncesijski
akt zakon, akt Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije,
predpis lokalne skupnosti ali akt izvršnega sveta lokalne
skupnosti.
(3) Ce gre za obnovljive naravne vire, je lahko koncesijski akt
tudi odločba pristojnega upravnega organa.
105. člen
(koncesija na naravnih vrednotah)
(1) Koncesija na naravnih vrednotah, ki so javna lastnina,
lahko obsega pravico do upravljanja, pravico do rabe ali
izkoriščanja.
(2) Pravica do gospodarskega izkoriščanja naravne vrednote
v javni lastnini je lahko predmet koncesije, samo če tako za
posamezne vrednote določa zakon.
(3) Koncesijski akt je lahko za koncesijo iz prejšnjega
odstavka zakon, akt Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije, predpis lokalne skupnosti ali akt izvršnega sveta
lokalne skupnosti.
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2. Koncesijski akt
106. člen
(vsebina)
(1) Glede na vrsto naravne dobrine, ki je predmet koncesije,
obsega koncesijski akt zlasti:
1. opredelitev naravne dobrine, ki je predmet koncesije,
2. vrsta pravice, ki je predmet koncesije (upravljanje, podrejena ali posebna raba, izkoriščanje),
3. opredelitev generalnosti in ekskluzivnosti koncesije,
4. opredelitev okoljevarstvenih in drugih pogojev ter načina
upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine, ki je predmet koncesije,
5. navedbo dejavnosti, ki jo lahko opravlja koncesionar v zvezi
s pravico, ki je predmet koncesije,
6. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
7. morebitna javna pooblastila koncesionarja,
8. pričetek in čas trajanja koncesije,
9. območje, na katero se nanaša koncesija,
10. določbo o varščini, odškodnini ali drugi vrsti nadomestila,
ki ga je dolžan koncesionar dajati za uresničevanje pravice, ki
je predmet koncesije,
11. pooblastilo za nadzor nad uresničevanjem pravice, ki je
predmet koncesije,
12. prenehanje koncesijskega razmerja,
13. dolžnosti koncesionarja glede sanacije, renaturacije in
restitucije,
14. pooblastila in pogoji za sklenitev in pričetek veljavnosti
koncesijske pogodbe.
(2) S koncesijskim aktom se lahko da koncesionarju javno
pooblastilo, če tako določa zakon ali na njem temelječ predpis lokalne skupnosti.
3. Koncesijska pogodba
107. člen
(vsebina in oblika)
(1) Koncesijska pogodba vsebuje poleg načina in pogojev
upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine tudi
določbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja med
koncedentom in koncesionarjem, in sicer zlasti o:
1. višini, načinih in rokih plačil za izkoriščanje ali rabo
naravne dobrine (varščina, zavarovanje, plačilna sredstva,
plačilna oz. obračunska valuta, plačilo v naravi, revalorizacija
ipd.),
2. vplivu koncedenta na določanje cen za izdelke in storitve, ki
jih koncesionar zagotavlja pri uresničevanju pravice, ki je
predmet koncesije,
3. o odgovornosti koncesionarja za škodo,
4. o sankcijah zaradi neuresničevanja ali nepravilnega uresničevanja pravice, ki je predmet koncesije,
5. o spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
6. o prenehanju koncesijske pogodbe in o njenem morebitnem podaljšanju,
7. o prenosu objektov in naprav, zgrajenih v zvezi ali zaradi
uresničevanja pravice, ki je predmet koncesije,
8. o odkupu in dopustnosti podkoncesije,
9. o reševanju sporov.
(2) Ob neskladju med koncesijskim aktom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe koncesijskega akta.
(3) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena pisno, sicer nima
pravnega učinka.
4. Druga vprašanja v zvezi s koncesijo
108. člen
(druga vprašanja koncesije)
(1) Za pridobivanje in izbor koncesionarjev (javni razpis, zbiranje vlog zainteresiranih, odločanje o izboru), za varstvo koncesionarjev in reševanje sporov, za prenehanje koncesijskega
razmerja (prenehanje pogodbe, odkup koncesije, odvzem
koncesije), za prenos koncesije, prisilno koncesijo, višjo silo
in odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih se primerno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske
javne službe.
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IX. SVET ZA VARSTVO OKOLJA
109. člen
(vloga in položaj)
(1) Pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije se kot
strokovni in posvetovalni organ ustanovi Svet za varstvo okolja.
(2) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Člani
sveta so strokovnjaki s posameznih področij varstva okolja.
Člani sveta ne morejo biti predstavniki upravnih in drugih
državnih organov.
110. člen
(naloge)
(1) Svet za varstvo okolja:
1. ocenjuje stanje na področju varstva okolja;
2. sodeluje pri pripravi strategije nacionalne politike varstva
okolja in njenega usklajevanja z mednarodnimi usmeritvami;
3. pripravlja predloge za usklajevanje interesov na področju
varstva okolja v zadevah, ki so nacionalnega pomena;
4. sodeluje v pripravi izhodišč za izdelavo nacionalnega programa varstva okolja;
5. spremlja in ocenjuje uresničevanje nacionalnega programa
varstva okolja;
6. obravnava predpise s področja varstva okolja in s področij,
ki varstvo okolja neposredno ali posredno zadevajo;
7. sprejema stališča do posameznih vprašanj, ki jih obravnava
ter obvešča Izvršni svet in javnost o njihovi vsebini;
8. opravlja druge naloge, določene z aktom o njegovi ustanovitvi.
(2) Z aktom o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja se poleg
podrobnejše določitve nalog in pristojnosti sveta določita tudi
njegova sestava in način imenovanja oziroma izvolitve članov.
X. UPRAVNA ORGANIZIRANOST
111. člen
(upravne naloge)
(1) Upravne naloge (normativne, procesne in nadzorne)
v zvezi z dejavnostjo in zadevami varstva okolja opravljajo
republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, ter
upravni ali njim ustrezni organi lokalnih skupnosti.
(2) Dve ali več lokalnih skupnosti lahko za opravljanje nalog iz
prejšnjega odstavka ustanovi skupen upravni ali drug njemu
ustrezni organ.
112. člen
(razvojne in strokovne naloge)
(1) Razvojne in strokovne naloge na področju varstva okolja
so zlasti naloge, ki se nanašajo na:
1. pripravo nacionalnega programa varstva okolja ter pripravo
operativnih načrtov za varstvo okolja,
2. spremljanje uresničevanja nacionalnega programa varstva
okolja in operativnih načrtov,
3. sodeluje pri pripravi predpisov s področja varstva okolja;
4. pripravo metodologij operativnih načrtov in obveznih načrtov za varstvo okolja lokalnih skupnosti,
5. pripravo predlogov raziskovalnih in razvojnih projektov
varstva okolja ter njihove vključitve v nacionalni raziskovalni
program,
6. sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov vseh
stopenj o varstvu okolja in njihovem vključevanju v nacionalni
izobraževalni program ter na druge oblike njihovega uresničevanja,
7. spremljanje stanja na področju varstva okolja in informacije
o okolju,
8. pripravo študije ranljivosti okolja;
9.* presojo študij vplivov nameravanih posegov na okolje,
10. druge zadeve, določene s tem ali drugim zakonom ali na
njuni podlagi izdanim predpisom.
(2) Razvojne in strokovne naloge iz prejšnjega odstavka
opravljajo Zavod za varstvo okolja Republike Slovenije, Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Seizmološki zavod
Republike Slovenije ter Uprava za jedrsko varnost lokalnih
skupnostih pa upravne organizacije ali njim ustrezne službe
poročevalec

za varstvo okolja.
(3) Za opravljanje vseh ali posameznih razvojnih in strokovnih
nalog pri varstvu okolja lahko dve ali več lokalnih skupnosti
ustanovi skupno upravno organizacijo ali drugo njej ustrezno
službo.
(4) Ce ni možnosti za ustanovitev upravne organizacije ali
druge njej ustrezne službe v lokalni skupnosti, se razvojne in
strokovne naloge varstva okolja, pomembne za eno ali več
lokalnih skupnosti, opravljajo v upravnem ali drugem njemu
ustreznem organu lokalne skupnosti.
113. člen
(strokovno-tehnične naloge)
(1) Strokovno—tehnične naloge s področja varstva okolja so
zlasti:
1. naloge, povezane z razvojem, upravljanjem, organizacijo in
načrtovanjem javnih služb za varstvo okolja in izkoriščanjem
naravnih dobrin,
2. naloge v zvezi z investicijskim načrtovanjem, vzdrževanjem
in gospodarjenjem z objekti in napravami, potrebnimi za
opravljanje dejavnosti ali zadev varstva okolja,
3. naloge v zvezi s postopki ustanavljanja in organiziranja
oblik izvajanja varstva okolja kot javne službe v režiji,
4. naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij za opravljanje
javne službe in koncesij na naravnih dobrinah ter izbiro koncesionarjev,
5. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci dejavnosti ali
zadev varstva okolja,
6. naloge v zvezi s financiranjem dejavnosti in zadev varstva
okolja ter strokovne naloge za sklad za okolje,
7. naloge v zvezi s pripravo in izvajanjem sanacijskih programov varstva okolja,
8. druge naloge, določene s tem ali drugim zakonom ali
predpisom, izdanim na njuni podlagi.
(2) Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka se ustanovi
Direkcija za varstvo okolja Republike Slovenije.
(3) Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti, se lahko posamezne naloge iz prvega odstavka s pogodbo
poverijo javnopravnemu ali ali zasebnopravnemu subjektu,
registriranemu za opravljanje takšnih dejavnosti.
114. člen
(direkcije lokalnih skupnosti)
(1) Za opravljanje strokovno—tehničnih nalog iz prejšnjega
člena lahko ena ali več lokalnih skupnosti ustanovi direkcijo
ali drugo njej ustrezno službo.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi direkcija
za potrebe vseh gospodarskih javnih služb lokalnih skupnosti
(komunalna direkcija).
(3) če ni možnosti za ustanovitev direkcije ali druge njej
ustrezne službe v lokalni skupnosti, se naloge iz prvega
odstavka opravljajo v upravnem ali drugem njemu ustreznem
organu lokalne skupnosti.
115. člen
(republiška inšpekcija)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo na področju varstva okolja
obsega nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in drugih
zakonov ter predpisov s področja varstva okolja in nadzorstvo
nad izvajanjem predpisanih ali odreienih ukrepov varstva okolja.
(2) Nadzorstvo iz prejšnjega odstavka obsega :
1. nadzor nad posegi v okolje, obremenjevanjem in povzročitelji obremenitev z vidika emisij in imisij ter možnosti za njihov
nastanek;
2. nadzor nad dejavnostmi ali zadevami varstva okolja republiškega ali lokalnega pomena;
3. nadzor nad stanjem tal, vode, zraka in odpadkov,
4. nadzor nad zdravstveno ekološkimi razmerami,
5. nadzor nad izvajanjem varstva naravne dediščine
6. izrekanje ukrepov iz 80. člena tega zakona.
(3) Za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzorstva na
področju varstva okolja se ustanovi Republiški inšpektorat za
varstvo okolja.
(4) Za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva se ustanovijo
območne enote republiškega inšpektorata.
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116. člen
(nadzorne službe)
(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovi nadzorne
službe za varstvo okolja.
(2) Na nadzorne službe iz prejšnjega odstavka se lahko prenese opravljanje posameznih strokovnih nalog inšpekcijskega nadzorstva kot javno pooblastilo.
(3) Naloge nadzorne službe se lahko kot javno pooblastilo
poverijo tudi drugim pravnim in fizičnim osebam.
XI. ZBORNICA IZVAJALCEV
117. člen
(položaj)
(1) Zbornica se ustanovi za posamezne ali sorodne dejavnosti
s področja varstva okolja kot samostojno strokovno-poslovno združenje. (Var.: ali kot sekcija splošne gospodarske
zbornice).
(2) Zbornica je pravna oseba.
118. člen
(članstvo)
(1) V zbornico se združujejo strokovne in poslovne organizacije, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve, ki so na področju
varstva okolja določene kot javne službe (javna podjetja in
koncesionarji), ter drugi izvajalci, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja.
(2) Za javna podjetja, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, je
članstvo obvezno.
119. člen
(naloge)
(1) Zbornica opravlja zlasti naslednje naloge, povezane:
1. s strokovno-tehnično usposobljenostjo članic za opravljanje dejavnosti,
2. z izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev,
3. z uvajanjem novih tehnologij,
4. z znanstvenoraziskovalnim delom,
5. s standardizacijo in tehničnimi in drugimi normativi,
6. druge naloge, določene s statutom zbornice.
(2) Z zakonom ali z na njem temelječim predpisom lokalne
skupnosti se lahko zbornici poveri opravljanje posameznih
nalog kot javnih pooblastil.
120. člen
(upravljanje)
(1) Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih predstavnikov
v upravnem odboru in drugih organih zbornice.
(2) Zbornica ima statut, s katerim se podrobneje določijo:
naloge zbornice, pristojnosti organov, njihova sestava in
način imenovanja oziroma izvolitve članov, predstavljanje
zbornice, način sprejemanja odločitev, pravice in obveznosti
članov, način financiranja, javnost dela in druga vprašanja,
pomembna za delovanje zbornice.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
121. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba, ki ne spoštuje predpisanih dopustnih mejnih emisijskih in imisijskih vrednosti (74.
člen) in s tem povzroči čezmerno obremenitev okolja, nedopustno tveganje za okolje ali nevarnost za okolje.
(2) Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za
prekršek zasebnik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori
dejanjeiz prvega odstavka.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršekodgovorna oseba upravnega ali drugega državnega organa,
organa krajevne ali lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz
prvega odstavka.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.
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122. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba:
1. če se ne zavaruje pred odgovornostjo za škodo, povzročeno z nezgodo (10. člen);
2. če ne izdela ali ne uresničuje sanacijskega programa ali
prične s njegovim uresničevanjem brez soglasja (52. člen);
3. če ne zagotavlja obratovalnega monitoringa, preventivnega
monitoringa ali postmonitoringa ali če ne vodi ekološkega
knjigovodstva (59. člen);
4. če ne sporoča podatkov o monitoringu ali ekološkem
knjigovodstvu pristojnemu organu (61. člen);
5. če ne zagotavlja javnosti podatkov ali krši načelo javnosti
postopkov in dejavnosti (69. člen);
6. če ne upošteva ali krši predpisane ukrepe varstva okolja
(73. člen in od 75. do 85. člena);
7. če se z dajanjem napačnih podatkov izogiba plačilu stroškov, ki jih skladno z zakonom krijejo povzročitelji obremenitev (od 88. do 90. člena).
(2) Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za
prekršek zasebnik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek odgovorna oseba upravnega ali drugega državnega
organa, organa krajevne ali lokalne skupnosti, ki stori dejanje
iz prvega odstavka.
(5) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.
123. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznujejo za
prekršek posameznik ali oseba iz 84. člena, ki je vedela za
nevarnost ali za okoliščine, ki vzbujajo skrb, da bi zaradi njih
grozile nevarnost za okolje, kritična obremenitev ali
poškodba okolja, pa tega ni prijavila upravnemu organu,
pristojnemu za varstvo okolja, ali drugemu državnemu organu
oziroma organu ali službi lokalne skupnosti (prvi odstavek 84.
člena). (2) Skladno s prejšnjim odstavkom se kaznuje posameznik ali oseba, ki je vedela za nezgodo, pa je ni prijavila
(drugi odstavek 84. člena).
(3) Skladno s prvim odstavkom se kaznuje tudi odgovorna
oseba upravnega organa, ki ni ukrepala v skladu s svojimi
pooblastili določenimi v zakonu.
124. člen
(1) Če so imeli prekrški iz 121., 122. in 123. člena tega zakona
za posledico ogrožanje življenja in zdravja ljudi, uničenje ali
poškodbo ali kritično obremenjenost okolja ali zlorabo naravnih virov, se posameznik, oseba ali zasebnik iz 121., 122.
in123. člena kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100.000 din.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
125. člen
(1) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona predpiše:
1. seznam povzročiteljev tveganja (10. člen);
2. nameravane posege, za katere je presoja vplivov na okolje
obvezna (40. člen);
3. splošna in posebna merila, ki jih je treba upoštevati pri
odločanju o presoji vplivov na okolje (41. člen);
4. seznam okolju nevarnih snovi in izdelkov, za katere se
prepove izvoz (76 člen);
5. stopnje povračil in odškodnin iz 96. člen in način njihovega
plačevanja.
(2) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona spremeni in dopolni obstoječe predpise iz 74. člena.
(3) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona predloži Skupščini predlog klasifikacije in razvrstitve naravnega javnega dobra, naravnih virov in
vrednot (23. člen).
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126. člen
(1) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v 12 mesecih
po uveljavitvi tega zakona predloži Skupščini predlog zavarovanja naravnih dobrin ali njihovih delov (72. člen), ki niso
zavarovani skladno z določbami tega zakona.
Varianta.: 126 člen se črta.

129. člen
(1) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, v 12
mesecih po uveljavitvi tega zakona pripravi oziroma določi.
1. predlog nacionalnega programa varstva okolja (29. člen); 2.
zavezance za pripravo, metodologijo za pripravo in podrobnejšo vsebino operativnih načrtov (31. člen).

127. člen
(1) Republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše:
1. pogoje za pridobitev pooblastila in seznam pooblaščenih
subjektov za pripravo študije vplivov na okolje (45. člen);
2. obvezne splošne in posebne sestavine (metodologijo) študij vplivov na okolje (45. člen);
3. podrobnejšo vsebino in metodologijo za pripravo sanacijskih programov (55. člen);
4. v katerih primerih je potrebno pridobiti njegovo soglasje iz
prvega in drugega odstavka 76. člena,
5. seznam surovin, polizdelkov in izdelkov za široko potrošnjo
in vrste embalaž ki morajo imeti opozorilo o tveganju za
okolje in navodilo o načinu ravnanja po uporabi (83. člen);
6. pogoje in način za pridobitev ter uporabo ekološkega
znaka (86. člen) ter priznanja in nagrade za dosežke pri
varstvu okolja (87. člen).

130. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o varstvu zraka (Ur.I. SRS, št. 13/75) in
2 Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (Ur l. SRS, št. 15/76 in 29/86).
3. Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja
(Ur.l. SRS, št. 2/90) razen 6. člena.
4. Zakon o komunalnih dejavnosti (Ur.l. SRS, št. 8/82).
(2) Predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prejšnjega
odstavka, se uporabljajo do izdaje novih.

128. člen
(1) Pristojni republiški upravni organ v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše:
1. metodologijo in podrobnejšo vsebino za pripravo študije
ranljivosti okolja (34. člen);
2. vsebino in metodologijo za pripravo študije za celovito
presojo vplivov na okolje (37. člen);
3. skupna metodološka izhodišča in metodologije za izvajanje
ter pogoje za usposobljenost izvajalcev geofizikalnega in imisijskega monitoringa (58. člen);
4. vrste emisij, imisij in pojavov, ki so predmet monitoringa, in
postavke ekološkega knjigovodstva ter metodologijo vzorčenja, merjenja in evidentiranja podatkov (60. člen);
5. pogoje usposobljenosti pooblaščencev izvajalcev monitoringa in pogoje glede zahtevane kakovosti opreme (60. člen);
6. način in obliko sporočanja podatkov monitoringa (61.
člen);
7. natančnejšo vsebino in izvajalce ter nosilce posameznih
podsistemov in evidenc enotnega informacijskega sistema
varstva okolja, metodologijo zbiranja in obdelave podatkov
ter način izmenjave podatkov z drugimi državami in vključevanje v mednarodne informacijske sisteme (63. člen);
8. predlog statističnih raziskovanj ali njihovih dopolnitev
s področja varstva okolja v okviru programa statističnih raziskovanj, pomembnih za Republiko Slovenijo (65. člen).

131. člen
(1) Zakon o sanitarni inšpekciji (Ur.l. SRS, št. 8/73 in št. 9/85)
(izvajanje sanitarne inšpekcije) se vskladi z določbami tega
zakona v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Zakoni in predpisi lokalnih skupnosti (varianta: izvajanje
dejavnosti) se v zadevah varstva okolja uskladijo z določbami
tega zakona najkasneje v 6 mesecih od dneva uveljavitve tega
zakona.
(3) Predpisi izdani na podlagi zakonov iz prejšnjega odstavka,
se uskladijo v roku 9 mesecev od dneva uveljavitve tega
zakona.
Varianta: člen se črta ali preoblikuje v sklep Skupščine Republike Slovenije
132. člen
(1) Subjekti, ki so s tem zakonom opredeljeni kot povzročitelji
obremenitev, in drugi subjekti, na katere se nanašajo ukrepi,
določeni s tem zakonom, so dolžni svoje delovanje uskladiti
z določbami tega zakona najkasneje v enem letu po njegovi
uveljavitvi ali najkasneje v enem letu po izdaji predpisov iz
125. do 129. člena, kadar so ti pogoj za uskladitev njihovega
delovanja z določbami tega zakona. S posameznim predpisom iz 125.do 129. člena se lahko določi krajši ali daljši rok za
uskladitev.
(2) Pravni inštituti varstva okolja, ki se vpeljujejo ali spreminjajo na podlagi tega zakona oziroma določil 131. člena tega
zakona se pričnejo uporabljati v 6 mesecih od dneva uveljavitve tega zakona ali predpisov izdanih na njegovi podlagi ali
uveljavitve zakonov ali predpisov iz 131. člena.
133. člen
(1) Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. Osnutek zakona o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu:
osnutek zakona) ureja sistem varstva okolja, ki obsega informatiko in načrtovanje varstva okolja ter posegov v okolje,
izvajanje, organiziranost in financiranje dejavnosti in ukrepov
za ohranitev, varstvo in razvoj celovitosti naravnih združb
(ekosistemov), krajine, naravnih dobrin ter dejavnosti in ukrepov za izboljšanje njihovega stanja. Vsebuje trinajst poglavij,
in sicer:
- temeljne določbe,
- raziskovanje, programiranje in načrtovanje varstva okolja,
- načrtovanje posegov v okolje,
- spremljanje stanja in informacije o okolju,
- javnost postopkov in podatkov,
- posebni ukrepi varstva okolja,
- financiranje varstva okolja,
- koncesija na naravnih dobrinah,
- Svet za varstvo okolja,
- upravna organiziranost,
- zbornica izvajalcev,
- kazenske določbe,
- prehodne in končne določbe.
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2. V temeljnih določbah osnutka zakona so opredeljeni
namen in sistem varstva okolja ter njegovi cilji. Poleg tega so
definirani temeljni pojmi (npr. okolje, naravne združbe, krajina naravne dobrine, naravno javno dobro, naravni viri,
naravne vrednote, zaščita okolja, poseg v okolje, obremenjevanje, okolja, povzročitelj obremenitve, idr.), na katere se
navezujejo vse druge določbe zakona.
Temeljne določbe osnutka zakona vsebujejo temeljna načela
varstva okolja, določbe o naravnih dobrinah (naravno javno
dobro, naravni viri, naravne vrednote, razlastitev ali omejitev
lastninske pravice na nepremičninskih delih okolja, koncesija
na naravnih dobrinah, klasifikacija naravnih dobrin) in javnih
službah varstva okolja. V določbah o javnih službah osnutek
zakona določa obvezne republiške javne službe in obvezne
lokalne javne službe.
3. V poglavju o raziskovanju, programiranju in planiranju
varstva okolja določa osnutek zakona, da so temeljne in
aplikativne raziskave ter razvojni projekti varstva okolja
obvezna sestavina nacionalnega raziskovalnega programa.
Pri pripravi predloga raziskav in projektov bo sodeloval republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, z dajanjem
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predlogov in obveznih mnenj k delom programa. Republiški
upravni organ pristojen za varstvo okolja pa bo lahko tudi
samostojno spodbujal in financiral raziskave in razvojne projekte, ki ne bodo zajeti v nacionalnem raziskovalnem programu.
Raziskovalno dejavnost na področju varstva okolja opravljajo
raziskovalne organizacije in druge kvalificirane fizične in
pravne osebe. Za zagotavljanje celovitega pristopa in kompleksnosti raziskav na področju varstva okolja pa osnutek
zakona določa ustanovitev Inštituta Republike Slovenije za
okolje. V njegovi sestavi bo tudi center za okolje Republike
Slovenije kot meddisciplinarni povezovalec in organizator
prenosa splošnega ekološkega znanja, dopolnilnega zunajšolskega vzgojno-izobraževalnega dela in ekološki državljanski servis, in ki bo opravljal tudi funkcije neodvisnega
informacijskega središča.
Pri programiranju varstva okolja osnutek zakona ureja pripravo in vsebino nacionalnega programa varstva okolja, operativne načrte in načrte lokalnih skupnosti na področju varstva okolja. Za načrtovanje posegov v prostor in usmerjanje
razvoja v prostoru vpeljuje pripravo študije ranljivosti okolja,
kot podlage za določitev stopnje sprejemljive obremenitve
okolja, ki bo obvezno izhodišče prostorskih planov, sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami in obvezno
izhodišče za presojo vplivov posameznih posegov na okolje.
Osnutek zakona kot obvezno sestavino odločitve o sprejetju
prostorskega plana republike, njegovih regionalnih razčlenitev prostorskih planov lokalnih skupnosti in sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami določa celovito presojo vplivov na okolje, ki jo sestavlja ocena vplivov planiranih
posegov v prostor glede na ranljivost okolja in ocena vplivov
planiranih posegov v prostor z vidika medsebojnih vplivov
posameznih človekovih dejavnosti.
4. V poglavju o načrtovanju posegov v okolje osnutek zakona
ureja presojo vplivov na okolje, s katero se bodo, zlasti
z vidika načela celovitosti in načela preventive, predhodno
ugotavljale dolgoročne in kratkoročne, posredne in neposredne posledice nameravanih posegov v okolje. Osnutek
zakona določa primere, ko je presoja obvezna po samem
zakonu, in primere, ko je presoja obvezna na podlagi odločitve republiškega upravnega organa, pristojnega za varstvo
okolja, ali ustreznega organa lokalne skupnosti.
Osnutek zakona določa obvezno vsebino študije vplivov na
okolje in postopek njene presoje, ki jo opravi republiški
upravni organ, pristojen za varstvo okolja, ali v določenih
primerih njemu ustrezni organ lokalne skupnosti. Navedeni
organ bo na podlagi presoje študije izdal okoljevarstveno
soglasje, brez katerega ne bo mogoče izdati dovoljenja za
nameravani poseg v prostor.
Osnutek zakona zagotavlja tudi vključevanje najširše javnosti
v postopek pred izdajo okoljevarstvenega soglasja, sodelovanje vseh pristojnih organov in obveščanje sosednjih držav.
Določa pa tudi, da mora biti kadar je za uporabo ali obratovanje objekta, napeljav, naprav ali opreme, za dajanje izdelkov
v promet ali za pričetek drugega posega v prostor predpisan
tehnični ali drug pregled, v izvedbo pregleda vključen upravni
organ, pristojen za varstvo okolja, ki je izdal okoljevarstveno
soglasje.
V tem poglavju osnutek zakona ureja tudi obveznost priprave
sanacijskih programov ter njihovo vsebino. Ureja pa tudi
s sanacijo povezane dolžnosti onesnaževalcev ter subsidiarne
obveznosti republike in lokalnih skupnosti, katerih namen je
priprava in uresničitev sanacijskih programov v primerih, ko
onesnaževalci ne pripravijo ali ne izvedejo sanacijskih programov, ko ni mogoče določiti onesnaževalcev ali so ti sporni.
5. Četrto poglavje osnutka zakona vsebuje določbe, ki urejajo
spremljanje stanja in informacije o okolju. Pri tem ureja opazovanje in nadzorovanje naravnih (geofizikalnih) pojavov, stanja onesnaženosti okolja in emisij v okolje (geofizikalni, emisijski in imisijski monitoring, preventivni monitoring, postmonitoring, raziskovalni monitoring) ter s tem povezane pristojnosti republike in lokalnih skupnosti, kakor tudi dolžnosti
pravnih in fizičnih oseb. V okviru dolžnosti pravnih in fizičnih
oseb v zvezi s spremljanjem in nadzorovanjem stanja v okolju
bo zakon določal tudi obveznost vodenja ekološkega knjigovodstva v proizvodnji, uporabi in po uporabi. V določbah
o monitoringu osnutek zakona ureja tudi preverjanje kakovosti monitoringa, ki ga kot javno službo zagotavlja Republika
Slovenija.
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Osnutek zakona vzpostavlja tudi enotni informacijski sistem
za varstvo okolja in določa njegovo okvirno vsebino. Z enotnim informacijskim sistemom se bodo vodile evidence oz.
katastri, ki bodo vsebovali podatke o naravnih dobrinah,
o naravnih pojavih in stanju onesnaženosti okolja, o vrstah in
količinah odpadkov in njihovi razprostranjenosti ter o ravnanju z njimi, o vrstah in količinah emisij po virih, o povzročiteljih obremenitev okolja, o ogroženih območjih, o zdravstvenem stanju prebivalstva z vidika varstva okolja, o objektih in
napravah, namenjenih \/arstvu okolja, o sredstvih oziroma
stroških varstva okolja ter o organizacijah, institucijah in
delavcih, ki se ukvarjajo z varstvom okolja, o zakonih in
drugih predpisih varstva okolja in predpisanih standardih in
normativih, o stanju tehnike na področju tehnologije in
metrologije, namenjenih varstvu okolja. Osnutek zakona
uvaja poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji, ki ga bo
pripravljal enkrat letno republiški upravni organ, pristojen za
varstvo okolja, obravnavala in sprejela pa ga bo Skupščina
Republike Slovenije.
6. Peto poglavje osnutka zakona se nanaša na javnost postopkov in podatkov o varstvu okolja. Izhodišče je načelo, da so
vsi podatki, postopki in dejavnosti varstva okolja, s katerimi
razpolagajo oziroma jih vodijo ali izvajajo državni organi,
organi lokalnih skupnosti ter organizacije ali posamezniki, ki
so jim poverjena javna pooblastila, javni. Podobno je določena tudi javnost postopkov in podatkov za povzročitelje
obremenitev. Javnost podatkov in postopkov bo lahko omejena samo pod pogoji, ki jih določa osnutek zakona (npr.
državna, vojaška, poslovna tajnost). Tudi v takšnih primerih
pa bo lahko republiški upravni organ, pristojen za varstvo
okolja, odredil, da je treba javnost obvestiti o določenih
podatkih ali postopkih ne glede na njihovo tajnost.
7. Šesto poglavje osnutka zakona vsebuje posebne ukrepe
varstva okolja, ki so razdeljeni v pet skupin. V prvo skupino so
uvrščeni posebni ukrepi, določeni s predpisi, ki jih bodo
sprejeli Skupščina Republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ali republiški upravni organ, pristojen za varstvo okolja, pri vprašanjih varstva okolja lokalne
narave pa tudi ustrezni organi lokalnih skupnosti (npr. zaščita
posamezne naravne dobrine ali njenega dela, zaščita ogroženega dela okolja, dopustne mejne emisijske in imisijske vrednosti idr.). V drugo skupino posebnih ukrepov varstva okolja
so uvrščena dovoljenja za premične ekološke naprave in
preizkuse, v tretjo zapovedi in prepovedi (npr. predhodna
zaščita, izjemni ukrepi, prepoved obratovanja, začasna omejitev dejavnosti idr.), četrto dolžnost povzročiteljev obremenitev, da imenujejo pooblaščenca za varstvo okolja, peto skupino pa spodbude (ekološki znak ter priznanja in nagrade za
dosežke pri varstvu okolja).
8. V sedmem poglavju osnutek zakona postavlja sistem financiranja varstva okolja. Sistem izhaja iz že uzakonjenega
sistema financiranja javne porabe in je njegova nadgradnja za
potrebe varstva okolja.
Osnutek zakona izhaja iz načela, da krije stroške obremenjevanja okolja povzročitelj obremenitve in skladno s tem razmejuje stroške na tiste, ki jih krijejo povzročitelji (stroški obremenjevanja okolja: redni stroški, posebni stroški, stroški odprave
posledic poškodb okolja, stroški čezmernih obremenitev), in
na tiste, ki se uvrščajo med javne stroške varstva okolja in
zanje zagotavljajo sredstva. Republika Slovenija ali (in)
lokalne skupnosti (splošni stroški, stroški države kot povzročitelja obremenitev, stroški obveznega ukrepanja, stroški
spodbujanja).
Osnutek zakona določa tudi dajatve, ki se plačujejo za financiranja varstva okolja. To so poleg ekološkega davka, ki se
lahko predpiše neposredno na enoto ekološko oporečne
sestavine surovine, energenta ali izdelka ali posredno pri ceni
surovine, energenta, izdelka ali storitve, še:
- povračila za izkoriščanje in rabo naravnih dobrin,
- odškodnine za čezmerno obremenjevanje vode, zemlje,
zraka in ustvarjanje odpadkov.
V zvezi z dajatvami osnutek zakona predvideva, da republiški
upravni organ, pristojen za odmero, lahko oprosti onesnaževalca plačila stroškov čezmernih obremenitev (odškodnine)
za čas izvajanja del, s katerimi bo zmanjšal svoje obremenitve
na dopustno raven, pri čemer se čas oprostitve plačila določi
skladno z roki za izvedbo sanacijskega programa oziroma ne
sme biti daljši od povprečnega časa za izvedbo istovrstnih
investicijskih del. Poleg tega določa osnutek zakona tudi
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možnost za posebne olajšave za vspodbujanje dejavnosti, ki
preprečujejo nastanek obremenitev ali povzročajo v okolju
čim manjše obremenitve po načelu, da morajo biti ekološko
primernejše naprave, tehnologije, izdelki, oprema in storitve
ter aktivnosti vspodbujevane z večjimi olajšavami in nižjimi
dajatvami od ekološko manj primernih. Z aktom Izvršnega
sveta Skupščine Republike Slovenija ali izvršnega sveta
lokalne skupnosti se lahko določi tudi vzpodbude, varščine in
podobno za proizvajalce, ki na organiziran način zagotavljajo
obvezno vračilo izrabljenih ali neuporabnih naprav, tehnologij, izdelkov oziroma njihove embalaže ali na drug organiziran
način zmanjšujejo negativne učinke svojega delovanja ter za
potrošnike, ki izrabljene ali neuporabne naprave, tehnologije
ali izdelke oz. njihovo embalažo vrnejo proizvajalcu.
Za kreditiranje in financiranje investicij na področju varstva
okolja (investicij javnih služb za varstvo okolja, tehnologij za
varstvo okolja in za okolje neoporečnih tehnologij) bo ustanovljen Sklad za okolje Republike Slovenije. Osnutek zakona
pa daje možnost, da tudi lokalne skupnosti ustanavljanjo
Sklade za okolje.
9. V osmem poglavju osnutke zakona so določbe, ki urejajo
vprašanja, povezana s koncesijo na naravnih dobrinah. Z njo
bodo Republika Slovenija ali lokalne skupnosti oziroma po
njihovem pooblastilu drug javnopravni subjek dajale koncesionarjem (zasebnopravnim subjektom) pravico do upravljanja,
posebne in podrejene rabe ali izkoriščanja naravnega javnega
dobra ali druge naravne dobrine, ki je v javni lasti.
Osnutek zakona določa pogoje in vsebino koncesije na javnem dobru, koncesije na naravnih virih in koncesije na naravnih vrednotah. Določa tudi vrste koncesijskih aktov, ki so
primerni za posamezni vrsti koncesije, poleg tega pa tudi
vsebino koncesijskega akta in vsebino ter obliko koncesijske
pogodbe.
Glede vseh preostalih vprašanj, povezanih s koncesijo (npr.
pridobivanje in izbor koncesionarjev, varstvo koncesionarjev,
prenehanje koncesijskega razmerja idr.), pa osnutek zakona
ne vsebuje posebnih določb, temveč napotuje na primerno
uporabo določb zakona, ki bo urejal gospodarske javne
službe.
10. V devetem poglavju osnutek zakona vsebuje določbe
o Svetu za varstvo okolja, ki se ustanovi pri Izvršnem svetu
Skupščine Republike Slovenije kot neodvisno in samostojno
telo. Člani Sveta bodo strokovnjaki s posameznih področij
varstva okolja, pri tem pa ne bodo smeli biti predstavniki
upravnih in drugih državnih organov.
11. Deseto poglavje osnutka zakona ureja upravno organiziranost za opravljanje upravnih, razvojno-strokovnih, strokovno
tehničnih in nadzornih nalog pri varstvu okolja.
Upravne naloge bodo po osnutku zakona opravljali republiški
upravni organ, pristojen za varstvo okolja, in upravni oziroma
njim ustrezni organi lokalnih skupnosti, pristojni za varstvo
okolja.
Nosilci razvojnih in strokovnih nalog pri varstvu okolja (npr.
v zvezi s pripravo in spremljanjem uresničevanja nacionalnega programa varstva okolja, pripravo predpisov in metodologij, spremljanjem stanja in informacijskim sistemom za varstvo okolja, s pripravo študije ranljivosti okolja, v zvezi presojo vplivov nameravanih posegov v okolje) bodo na republiški ravni Zavod za varstvo okolja Republike Slovenije ter
Hidrometeorološki zavod R Slovenije, Seizmološki zavod
R Slovenije in Republiška uprava za jedrsko varnost, na
lokalni ravni pa upravne organizacije aH njim ustrezne službe
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ene ali večih lokalnih skupnosti.
Za naloge, povezane z razvojem, upravljanjem, organizacijo
in načrtovanjem javnih služb za varstvo okolja, naloge, povezane z zkoriščanjem naravnih dobrin, naloge v zvezi z investicijskim načrtovanjem in za druge strokovno-tehnične naloge
bo ustanovljena Direkcija za varstvo okolja Republike Slovenije. Za opravljanje navedenih nalog lokalne narave bo lahko
ena ali več lokalnih skupnosti ustanovilo direkcijo ali drugo
njej ustrezno službo. V lokalnih skupnostih bo te naloge lahko
opravljala tudi komunalna direkcija.
Za inšpekcijsko nadzorstvo nad varstvom okolja, bo ustanovljen Republiški inšpektorat za varstvo okolja, ki bo imel
območne enote posameznih regijah. Inšpekcijsko nadzorstvo
nad varstvom okolja bo obsegalo nadzorstvo nad izvajanjem
določb tega (osnutka) zakona in drugih zakonov ter predpisov
varstvu okolja in nadzorstvo nad izvajanjem predpisanih ali
odrejenih ukrepov varstva okolja (nadzor nad posegi v okolje,
obremenjevanjem in povzročitelji obremenjevanja z vidika
emisij in imisij ter možnosti za njihov nastanek; nadzor nad
dejavnostmi ali zadevami varstva okolja republiškega ali
lokalnega pomena; nadzor nad stanjem tal, vode, zraka in
odpadkov).
Za lokalno raven osnutek zakona dopušča ustanovitev nadzorne službe za varstvo okolja, na katero bo mogoče prenesti
posamezne strokovne naloge iz pristojnosti republiškega
inšpektorata kot javno pooblastilo. Naloge nadzorne službe
se bodo lahko kot javno pooblastilo poverile tudi drugim
pravnim in fizičnim osebam.
12. V enajstem poglavju osnutek zakona daje možnost za
ustanovitev zbornice kot samostojnega strokovno-poslovnega združenja izvajalcev (variantno pa predvideva posebno
sekcijo v splošni gospodarski zbornici). Ustanovila se bo
lahko za posamezne ali sorodne dejavnosti varstva okolja.
Vanjo se bodo združevale strokovne in poslovne organizacije,
ki opravljajo dejavnosti ali zadeve, ki so pri varstvu okolja
določene kot javna služba, ter drugi subjekti, ki opravljajo
dejavnosti, povezane z varstvom okolja. Za javna podjetja, ki
opravljajo ali bodo opravljala dejavnosti varstva okolja, bo
članstvo obvezno.
13. V dvanajstem poglavju osnutka zakona so kazenske
določbe, v katerih so predvidene sankcije za prekrške. Dejanja, ki bodo zaradi svoje teže kazniva dejanja, pa bodo vključena kot posebno poglavje v novi kazenski zakon Republike
Slovenije.
14. V prehodnih in končnih določbah osnutka zakona so.
določbe o rokih za izdajo izvršilnih predpisov, potrebnih za
izvajanje posameznih njegovih določb, in o rokih, v katerih
bodo morali povzročitelji obremenitev in drugi zavezanci
uskladiti svoje delovanje z določbami zakona. Vsebuje tudi
določbe o rokih za uskladitev zakonov, na njihovi podlagi
izdanih predpisov ter predpisov lokalnih skupnosti s tem
(osnutkom) zakonom v zadevah varstva okolja ter roke za
pričetek uporabe pravnih institutov varstva okolja, ki se vpeljujejo ali spreminjajo na podlagi tega zakona.
Osnutek zakona določa, da bodo z dnem uveljavitve zakona
prenehali veljati Zakon o varstvu zraka (Ur.i SRS, št. 13/75),
Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju
(Ur.l. SRS, št. 15/76 in 29/86), Zakon o zagotavljanju in uporabi
sredstev za varstvo okolja (Ur.l. SRS, št. 2/90) razen njegovega
6. člena, in Zakon o komunalnih dejavnostih (Ur.l. SRS, št. 8/
82), medtem ko na njihovi podlagi izdani predpisi še veljajo, in
sicer do sprejetja novih.
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MNENJE
Zakonodajno-pravne komisije k 90. in 91. členu zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije
je na seji dne 24. 7. 1991 obravnavala zaprosilo za razlago 90.
in 91. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
ki ga je vložilo Ministrstvo za notranje zadeve. Gre za vprašanja, ali lahko da soglasje k priznanju očetovstva mladoletna
oseba oziroma ali ji mora biti za tako izjavo priznana poslovna
sposobnost; ali lahko izjavo o soglasju k priznanju očetovstva
namesto mladoletne osebe dajo njeni starši; ali izjava matere
o tem, koga šteje za očeta svojega otroka, pomeni že soglasje
k priznanju očetovstva in vprašanje ali lahko namesto
soglasja matere, ki ni več živa, da otrok, ki je že polnoleten in
za katerega se ureja priznanje očetovstva.
Komisija meni, da mladoletna mati lahko poda soglasje k priznanju očetovstva za svojega zunaj zakona rojenega otroka
v skladu s prvim odstavkom 90. člena citiranega zakona. Pri
priznanju gre za izjavo volje, ki jo ni mogoče nadomestiti
z izjavo volje staršev mladoletne matere Mladoletna mati

mora biti stara najmanj 15 let da lahko da soglasje, kar
analogno izhaja iz priznanja očetovstva po 89. členu citiranega zakona. Izpolnjen pa mora biti pogoj, da je razsodna.
Samo zaradi soglasja k priznanju očetovstva ne bi bilo utemeljeno, da bi sodišče priznalo popolno poslovno sposobnost
mladoletni materi.
Komisija meni, da izjava matere o tem koga šteje za očeta
svojega otroka po 91. členu že vsebuje tudi soglasje k priznanju očetovstva.
Glede zadnjega vprašanja pa je stališče komisije, da lahko
polnoletni otrok sam da soglasje k priznanju očetovstva,
kadar mati ni več živa, saj ima za to pravni interes. Za takšno
stališče se je komisija oprla na tretji odstavek 90. člena, ko
v primeru smrti matere da izjavo za mladoletnega otroka
otrokov skrbnik. Skrbnik otroka pa ni več potreben, ker je ta
že poolnoleten.
Komisija meni, da ni potrebe za obvezno razlago navedenih
zakonskih določb, ker so pravno jasne.

MNENJE
Zakonodajno-pravne komisije glede pravice do osebnih stikov v primeru odvzete
roditeljske pravice
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije
je na seji dne 24. 7. 1991 obravnavala zaprosilo za tolmačenje
pravne ureditve pravice do osebnih stikov po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je vložil Center za
socialno delo Celje.
Center za socialno delo Celje meni, da zakonske določbe niso
jasne in ostaja odprto vprašanje, ali sodi pravica staršev do
osebnih stikov z otrokom med roditeljsko pravico oziroma gre
za samostojno pravico, o kateri odloča pristojni organ v ločenem postopku. Ob tem še sprašuje, ali pojem »osebni stiki«
zajema poleg osebnih srečanj tudi neosebne (pisne, telefonske) stike.
Komisija meni, da je pravica staršev do osebnih stikov z otrokom samostojna pravica, ki izhaja iz razmerja otrok - roditelj.
To pravico lahko starši uveljavijo, opustijo ali se ji odpovedo.

To ne velja za roditeljsko pravico. Zakon ureja prvico do
stikov ločeno od roditeljske pravice. Ker je pravica staršev do
stikov samostojna pravica, tudi odvzem roditeljske pravice ne
pomeni avtomatično tudi izgube pravice do osebnih stikov
z otrokom. O prepovedi osebnih stikov odloča Center za
socialno delo v posebnem postopku. O roditeljski pravici pa
odloča sodišče.
Po mnenju komisije pravice do osebnih stikov vključuje vse
oblike medsebojnega kontaktiranja, torej tudi pisemska sporočila in telefonske razgovore, saj se tudi na ta način ohranjajo vezi med starši in otroki. Zakon ni dopustno tolmačiti
ozko samo na osebne stike.
Komisija meni, da ni razlogov za zahtevo za obvezno tolmačenje 106. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

MNENJE
Zakonodajno-pravne komisije k zaprosilu za tolmačenje 57. člena zakona o delovnih
razmerjih
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slovenije
je na seji dne 24. 7. 1991 obravnavala zaprosilo za tolmačenje
57. člena zakona o delovnih razmerjih, ki govori o izrabi
letnega dopusta. Ljubljanska banka - Komercialna banka
Nova Gorica meni, da mora delavec v vsakem koledarskem
letu izpolniti pogoj šest mesecev nepretrganega dela, da
pridobi pravico do izrabe celotnega letnega dopusta v vsakem
letu.
Komisija meni, da pridobi delavec po 57. členu zakona
o delovnih razmerjih pravico do izrabe letnega dopusta, ko
mu preteče čas nepretrganega dela, ki ne sme biti daljši od
šest mesecev v primeru, ko prvič sklepa delovno razmerje. Če
delavec v koledarskem letu ne izpolni tega pogoja ima pravico
do izrabe letnega dopusta sorazmerno času, prebitem na
delu. To določilo je potrebno razumeti v smislu, da ko delavec
izpolni pogoj določenega obdobja nepretrganega dela (ni
potrebna izpolnitev tega pogoja sproti vsako leto), pridobi
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z vsakim koledarskim letom pravico do izrabe celotnega letnega dopusta.
Tako iz zveznega zakona (zakon o temeljnih pravicah iz delovnem razmerja, Uradni list SFRJ, št. 60/89, 42/90) kot iz mednarodne konvencije (konvencija št. 132 o plačanem letnem
dopustu, Uradni list SFRJ, št. 52/73) izhaja, da pridobi delavec
pravico do izrabe letnega dopusta, ko enkrat izpolni pogoj
določenega obdobja nepretrganega dela in torej ni potrebno
izpolnitev le-tega v vsakem koledarskem letu.
Zakon o delovnih razmerjih v 59. členu predvideva tudi način
izrabe letnega dopusta v primeru, ko delavec tekom leta
sklene delovno razmerje v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu. Pravilo sicer je, da delavec izrabi letni dopust v organizaciji oziroma pri delodajalcu, kjer je pridobil pravico do
njegove izrabe. V kolikor pa delavec v tej organizaciji ne izrabi
letnega dopusta, se lahko organizaciji oziroma delodajalca,
kjer delavcu delovno razmerje preneha oziroma kjer delavec
poročevalec

ia novo sklene delovno razmerje, sporazumeta o načinu
jrabe letnega dopusta. Organizacija, v katero se delavec na
ovo zaposli, ima pravico od organizacije, kjer je delavec prej
elal, zahtevati podatke v zvezi z dopustom delavca in izrabo
i-tega. Če pa sporazum ni dosežen, je po samem zakonu
>rganizacija, v kateri je delavcu prenehalo delovno razmerje,
iolžna zagotoviti delavcu izrabo najmanj sorazmernega dela
iopusta, organizacija, kjer delavec na novo sklene delovno
azmerje, pa preostali del letnega dopusta.
/ kolikor je delavcu delovni status prekinjen, pa je po našem

mnenju dolžna zagotoviti delavcu celotni dopust organizacija, kjer je delavec pridobil pravico do letnega dopusta. To pa
ne pomeni, da lahko pridobi pravico do ponovnega celotnega
dopusta (po preteku šest mesecev) tudi v drugi organizaciji,
saj mednarodna konvencija in zakonodaja zagotavljata
delavcu pravico do plačanega letnega dopusta, to je do enega
in ne do dveh dopustov za posamezno koledarsko leto.
Komisija meni, da ni razlogov za zahtevo za obvezno tolmačenje 57. člena zakona o delovnih razmerjih.

Odbora za zdravstvo o gradnji terminala za utekočinjeni plin na Debelem rtiču
3dbor za zdravstvo na ravni Skupščine republike Slovenije je
ia seji 24/6-1991 obravnaval pismo Enote za šolsko medicino
pri Univerzitetnem zavodu za zdravstveno in socialno varstvo
j zvezi z gradnjo terminala za utekočinjeni plin na Debelem
-tiču, v katerem je opozorjeno, da bi gradnja tega terminala
zahtevala zaprtje edinega obmorskega okrevališča za otroke
/ Sloveniji na Debelem rtiču. Tudi otroški zdravniki, zbrani na
XII. Derčevih pediatričnih dnevih, so se izrekli za nedotakljivost Mladinskega zdravilišča Debeli rtič kot osrednje institucije za klimatsko zdavljenje otrok in mladine v Sloveniji.
Odbor je bil seznanjen, da tudi prebivalstvo na obali
nasprotuje gradnji tega terminala. Odbor je soglasno sprejel

stališče, da je gradnja terminala nesprejemljiva in da je treba
ohraniti namembnost tega dela slovenske obale in Mladinsko
okrevališče Debeli rtič.
O svojem stališču bo Odbor obvestil:
- Enoto za šolsko medicino UZ ZSV
- Katedro za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani
- Organizacijski odbor XII. Derčevih pediatričnih dnevov
- Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
- predsednika Skupščine Republike Slovenije
- predsednike zborov Skupščine Republike Slovenije
- Komisijo Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in narvne dediščine.

Ddbora za zdravstvo o položaju zdravstvenih zavodov v Sloveniji
Ddbor za zdravstvo na ravni Skupščine Republike Slovenije je
ia seji 24/6-1991 obravnaval položaj zdravstvenih zavodov na
iodlagi podatkov UZR Soča, Splošne bolnišnice Maribor,
IKC Ljubljana, Zavoda RS za transfuzijo krvi, Splošne bolnišice Murska Sobota, Splošne bolnišnice Novo mesto in zdravtvenega doma dr. Antona Drolca Maribor, ki jih je Odboru
redložil Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno
arstvo. Na seji je bil Odbor seznanjen z ocenami, predlogi in
krepi Izvršnega sveta.
lamestnik republiške sekretarke za zdravstveno in socialno
arstvo, dr. Tone Košir in direktorica Republiške uprave za
dravstveno varstvo, Francka Cetkovič sta v razpravi opozola na resnost problemov v financiranju zdravstva, ki izhajajo
redvsem iz rasti inflacije, ki ji proračun v okviru svojih
nančnih možnosti ne more slediti ter iz prenizko določenega
bsega sredstev za zdravstvo že ob sprejemanju republiškega
roračuna. Po podatkih sekretariata je 80 do 90% sredstev, ki
h dobijo zdravstveni zavodi namenjeno za osebne dohodke,
i 10 do 20% pa za materialne in druge obveznosti. Osebni
iohodki v zdravstvu sicer niso visoki, vendar so sorazmerno
talni, saj se kljub zmanjševanju števila zaposlenih, ki je
azlično v posameznih zavodih, delež opravljenih ur ne zmanj,uje Ob tem je bilo ocenjeno, da je zmanjševanje sredstev za
naterialne stroške lahko za bolnike bolj usodno, kot zmanjše'anje osebnih dohodkov.
Glede na to je Izvršni svet že sprejel predlog za valorizacijo
sredstev za materialne stroške za 38% od 1/7-1991, pripravljen
pa je tudi predlog za valorizacijo osebnih dohodkov od 1/71991, o katerem pa Izvršni svet še ni odločal. Prvi predlog
pomeni 956 milijonov dodatnih sredstev oziroma mesečno
159 milijonov din (10% povečanje mesečnih akontacij),
s čemer se bo obseg sredstev za zdravstvo v proračunu
povečal od 10.670 milijonov din na 11.626 milijonov din. Za
delež osebnih dohodkov v ceni storitev je predlagana 18,5%
valorizacija od 1/7-1991, kar pomeni dodatnih 500 milijonv din
dodatnih sredstev in skupno 13,5% povečanje mesečnih
aktontacij. Izvršni svet bo vztrajal pri zahtevi, da se sredstva
namenjena za valorizacijo materialnih stroškov ne bodo prelivala v osebne dohodke.
S tem se bodo sredstva za zdravstvo bistveno povečala (približno na 1250 mio din), čeprav ne toliko, kot bi zdravstvo
potrebovalo. Republiški sekretariat bo vztrajal pri zagotovitvi
tolikšnega obsega sredstev, da bo zdravstvo v tem krizmem
poročevalec

letu lahko preživelo in da bodo ustvarjeni kolikor je mogoče
ugodni pogoji za prehod na nov sistem v skladu z novo
zakonodajo v naslednjem letu. Ni pa realno pričakovati, da bi
bilo sredstev - dovolj za normalno delovanje. V zvezi s prihodki republiškega proračuna iz prispevne stopnje za zdravstvo je bilo pojasnjeno, da je bil priliv dejansko večji od
odhodkov za zdravstvo.
V razpravi so člani Odbora oozorili, da problem osebnih
dohodkov v zdravstvu ni v njihovi višini, saj znaša osebni
dohodek zdravnika specialista, ki vodi npr. oddelek s 50
bolniki, ima 20 let delovne dobe in magisterij ali doktorat
znanosti 12.000 do 13.000 din brez dežurstev, ki so jih dolžni
opravljati in so za marsikaterega zdravnika že precejšnja
obremenitev. Razmerje med deležem sredstev za materialne
stroške in amortizacijo ter deležem sredstev za osebne
dohodke, ki v povprečju znaša 51,5%: 48,5%, opozarja na
problem prezaposlenosti v zdravstvu. Zmanjševanje zaposlenih, ki je doslej znašalo 2,5% predvsem zaradi naravnega
odliva, naj bi se letos povečalo na 4%, predvsem na račun
zmanjševanja zaposlenih, ki neposredno ne opravljajo zdravstvenih storitev. Postavljeno je bilo tudi vprašanje o podpisu
kolektivne pogodbe za zdravstvo, od katere bodo tudi odvisni
osebni dohodki, ki so po oceni Poslovne skupnosti za zdravstvo sedaj podcenjeni za 40 do 50% v ovrednotenih programih
zdravstva. Zato je glede na izplačila v gospodarstvu in nekaterih družbenih dejavnostih realno pričakovati, da se bo del
sredstev za materialne stroške kljub zahtevi Izvršnega sveta in
doslednosti poslovodnih organov v zdravstvenih zavodih, da
najprej poravnajo obveznosti do dobaviteljev, zaradi socialnih
pritiskov lahko prelil v osebne dohodke.
Podatki o neporavnanih obveznostih, obveznostih do tujih
dobaviteljev, nujnosti nabave uvoženega repromateriala in
investicijskem vzdrževanju iztrošene medicinske opreme itd.
ob valorizaciji materialnih stroškov zahtevajo takojšnjo odločitev o uskladitvi programa zdravstvenega varstva z možnostmi, sicer razkoraka ne bo več mogoče premostiti. S tem je
povezano vprašanje, na kakšen način bo negativno stanje
v naslednjem letu. Obstaja bojazen, da bodo neporavnane
obveznosti iz proračuna ob koncu leta prenešene na zdravstvene zavode, prav tako pa ni jasno, kako bo z novo zakonodajo urejen prenos plačila storitev opravljenih v zadnjih 20
dneh tekočega leta v naslednje.
V razpravi je bila izražena tudi ocena, da predvidena 38%
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valorizacija materialnih stroškov pomeni le blažitev problemov v zdravstvu, saj so indeksi rasti cen materiala v primerjavi
z decembrom lanskega leta bistveno višji: pri zdravilih 210,
sanitetnem materialu 233, rentgenskih filmih 192, laboratorijskem materialu 198, zobozdravstvenem materialu 216, zobotehničnem materialu 302 itd. V tem letu so se cene od aprila
do maja dvignile za 23%. UVeljavitev te valorizacije s 1/7 tudi
ne omogoča poračuna zaostalih neporavnanih obveznosti iz
prvega polletja. V takih razmerah je možno le zmanjšanje
programa oz. zapiranje posameznih ambulant.
Ce bi bil v marcu ob sprejemanju republiškega proračuna
sprejet takšen obseg sredstev za zdravstvo, kot sta ga predlagala Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo
in Odbor za zdravstvo in ki ise v glavnem pokriva s sedanjo
valorizacijo, bi bilo problemov v zdravstvu bistveno manj.
vprašanje je, ali zamik povečanja sredstev za dva meseca, kar
sicer pomeni prihranek v proračunu, odtehta težave, ki so
nastale v zdravstvu. Z valorizacijama materialnih stroškov, ki
so nastale v zdravstvu. Z valoorizacijama materialnih stroškov
in osebnih dohodkov bo sicer dosežena lanska raven, sredstev, vendar sedanja in bodoča rast inflacije pri tem nista
v celoti upoštevani.

Odbor je ob zaključku razprave sprejel naslednje zaključke:
Odbor se je seznanil s stanjem v zdravstvu in ukrepi ter
predlogi Izvršnega sveta oziroma Republiškega sekretariata
za zdravstveno in socialno varstvo, po katerih se bodo materialni stroški valorizirali za 38%, osebni dohodki pa za 18,5%.
Odbor tako rešitev podpira, čeprav so člani v razpravi opozorili, da predlagana rešitev ne omogoča doseganja gibanja
realne vrednosti denarja oziroma ne sledi priznani stopnji
inflacije v odbodju december 1990 - maj 1991. Predlagana
rešitev pomeni približno le tretjino razlike, ki je nastala zaradi
inflacije. S tem so problemi zdravstva le zmanjšani, v bistvu pa
enaki kot prej. Člani Odbora so opozorili na nevarnost nadaljnjega naraščanja inflacije, ki jo bo na podlagi uradnega priznanja treba upoštevati pri valorizaciji sredstev za zdravstvo.
Odbor ponovno zahetva, naj se sredstva za zdravstvo, zbrana
s prispevno stopnjo v celoti namensko uporabijo.
Člani Odbora vztrajajo pri zahtevi, da se tudi letos uredi
financiranje zdravstvenih zavodov s podpisom pogodb med
zavodi in Republiško upravo za zdravstveno varstvo,
čimprej naj se podpiše tudi kolektivna pogodba za zdravstvo.
Odbor bo pozval zdravstvene zavode, da ga seznanijo s svojimi stališči do predlaganih rešitev Izvršnega sveta.

POROČILO
Odbora za zdravstvo o obravnavi stanja v zdravstvu
Odbor za zdravstvo na ravni Skupščine Republike Slovenije je
na seji 10/9-1991 obravnaval stanje v zdravstvu in v tem okviru
tudi povišanje participacije, uveljavljeno s 1/9-1991.
Odbor je bil seznanjen z Informacijo Poslovne skupnosti za
zdravstvo Slovenije o poslovanju in rezultatih poslovanja
zdravstvenih zavodov v obdobju januar-junij 1991, gradivom
Izvršnega sveta Preprečitev zloma zdravstvenega varstva in
z delegatskim vprašanjem dr. Božidarja Voljča, predsednika
Odbora, naslovljenim na Izvršni svet in Ministrstvo za finance
o za zdravstveno varstvo zbranih in porabljenih sredstvih ter
o obsegu oprostitev plačil dogovorjenih prispevkov nekaterim
podjetjem ter odgovorom nanj.
Uvodoma je Odbor opozoril, da je ponovna razprava o stanju
v zdravstvu tudi po že opravljeni razpravi v enem od zborov
Skupščine nujna, saj so se kljub sprejetim sklepom razmere
v zdravstvu tako poslabšale, da je ta družbeni sistem pred
razpadom. Odbor je že ob sprejemu republiškega proračuna
in ukrepov za uskladitev programa zdravstvenega varstva
s proračunskimi sredstvi za 1991 ocenil, da proračunska sredstva ne bodo zadoščala za zakonsko določeni in dogovorjeni
obseg zdravstvenega varstva. Že v aprilu, maju in juniju tega
leta je ugotavljal, da je kljub izvajanju ukrepov za racionalizacijo finančni in likvidnostni položaj v zdravstvu kritičen in
v prvi vrsti zahteval, da se sredstva zbrana s prispevno stopnjo
za zdravstvo, zanj tudi namenijo.
V odgovoru na delegatsko vprašanje dr. Božidarja Voljča je
navedeno, da je bilo iz naslova prispevka za zdravstvo v republiškem proračunu v obdobju od 1/1-1991 do 4/9-1991 zbranih
9.972,9 mio din, za zdravstvo pa je bilo namenjenih 7.715,2
mio din. Razlika je bila v skladu z načelom integralnega
proračuna namenjena za financiranje drugih nalog proračuna, saj vse nimajo »lastnega« vira ali pa le ta ni zadostoval
(npr. zaposlovanje).
Oceno Odbora o potrebnih večjih sredstvih za zdravstvo potrjujejo izredno slabi rezultati poslovanja zdravstvenih zavodov
v prvem polletju. Izkazana izguba iz tekočega poslovanja
v višini 1.487,294 din, kar pomeni 25,3% prihodka, je predvsem posledica povečanja cen domačih materialov in storitev
ter uvoženega materiala zaradi padca tečaja dinarja, povečanja stroškov poslovanja zaradi najemanja kratkoročnih kreditov zaradi prenizko ovrednotenih programov ter zamikov pri
plačilu opravljenih storitev in izplačil bruto osebnih dohodkov
nad sredstvi določenimi z obvestili Republiške uprave za
zdravstveno varstvo o financiranju zdravstvenih storitev,
v katerih ni upoštevano niti izhodišče v višini 4.831 din
Prihodki so bili v tem obdobju le 4,7« večji kot v prvem
pollletju lanskega leta in 1,7% manjši v primerjavi s povprečjem leta 1990. Odhodki so bili 40,3% večji kot v enakem
obdobju lani in 27,6% večji kot povprečno v letu 1990. Osebni
dohodki so se v primerjavi s povprečjem leta 1990 povečali le
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za 18,6% tako, da je povprečni mesečnmi čisti OD na zaposleb Zn ani kvalifikaci
in0iicn
iski strukturi
v zdravstvu
znašal
le
9169 °din. Število
zaposlenih
se je zmanjšalo
za 4- 3%
od
tega največ v režiji. S 1/7-1991 je bila sicer uveljavljena valorizacija sredstev za materialne stroške v višini 38% in OD
v visini 18,5%, ki je bila v avgustu izplačana za julij in bo
v septembru za avgust. O razlogih za enomesečni zamik
izvedbe valorizacije Odbor ni dobil natančnega odgovora.
Zdravstveni zavodi so zato prisiljeni najemati kredite, obresti
pa ne dobijo povrnjenih. Zdravstveni zavodi računov ne plačujejo več, zato se poslovne vezi z domačimi in tujimi dobavitelji trgajo, potni stroški in nadurno delo se piačuje z zamudo
delo zdravstvenega osebja je podplačano.
Ob tem se je treba zavedati, da priznana mesečna 10% inflacija, ki je glede na tečaj dinarja na ljubljanski borzi še bistveno
višja, sredstva, ki jih zavodi dobijo z enomesečnim zamikom
se dodatno razvrednoti.
Stanje v zdravstvu objektivno prikazujejo tudi podatki Zavoda
za makroekonomske analize in razvoj v poročilu o stanju
v družbenih dejavnostih. Prihodki v gospodarstvu so se povečali z indeksom 171,4, v družbenih dejavnostih s 131 in
v zdravstvu z 108,9. To pomeni, da je zdravstvo tako v primerjavi z gospodarstvom kot z drugimi družbenimi dejavnostmi
v bistveno slabšem položaju. Za take razmere sta po mnenju
članov Odbora soodgovorna tako Ministrstvo za zdravstvo,
družino in socialno varstvo kot Ministrstvo za finance
Ob tem je bilo pojasnjeno, da so tudi prihodki zdravstva iz
drugih virov (tujci v turistični sezoni, bolniki iz drugih republik) bistveno zmanjšali, tako da se iz republiškega proračuna
financira: 72% programa zdravstvenega varstva.
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je na
podlagi analize uresničevanja programa zdravstvenega varstva, osebnih dohodkov in presežnih delavcev pripravilo vrsto
predlogov, ki naj bi deloma prispevali k preprečitvi zloma
sistema zdravstvenega varstva: prenos dela obveznosti v proračun naslednjega leta, namenska prerazporeditev sredstev
v proračunu za zdravstvo, omejitev razpolaganja s sredstvi, ki
jih zavodi prejemajo, za BOD v primeru izplačevanja (pre)višokih osebnih dohodkov, prilagoditev delovnega časa z namenom zmanjšanja izplačil za delo nad rednim delovnim časom,
zmanjšanjem zaposlenih v zdravstvu in predvsem reševanjem
presežnih delavcev z dokupom manjkajoče delovne dobe,
uskladitvijo pravic iz zdravstvenega varstva, nadaljnjim
zmanjševanjem števila bolniških postelj, zmanjševanjem planiranega števila storitev vsem zdravstvenim zavodom, selektivno glede na možnosti, zvišanjem doplačil k zdravstvenim
storitvam, nadzorom nad gibanjem stroškov za zdravila, navodili o izvajanju in obračunavanju zdravstvenih storitev za
samoplačnike in večjim vključevanjem v mednarodno delitev
poročevalec

dela. Ker vsi ti ukrepi ne bodo zadoščali, je po mnenju Ministrstva treba sprejeti rebalans proračuna in v njem prioritetno
nameniti zdravstvu dodatna sredstva.
V razpravi so člani Odbora ugotovili, da so predlagani ukrepi
preveč površinski, saj bi morali primarno analizirati dolgove
zdravstvenih zavodov in pripraviti rešitve za njihovo pokritje
ter normalno finančno poslovanje zavodov. Večina zdravstsvenih zavodov s približno 85% zaposlenih je namreč v povprečju že 25 dni v mesecu nesolventnih. Zato bi bilo treba
najprej sprejeti posebne ukrepe za pokritje izgub v I. polletju
(npr. z najetjem posojil ali posebnimi premostitvenimi sredstvi), potem pa na podlagi rebalansa proračuna izplačevati
valorizirane dvanajstine. Predlagano je bilo, naj bi Skupščina
Republike Slovenije že na naslednjih sejah zborov obravnavala rebalans republiškega proračuna.
Osebni dohodki, ki so v nekaterih zavodih dejansko višji, kot
jih priznava Republiška uprava za zdravstveno varstvo, so
v povprečju izjemno nizki, prevladuje uravnilovka (razmerje
med najnižjim OD in OD zdravnika je 1:3) in ponekod tudi za
zajamčene OD nimajo več sredstev. Zato z zmanjševanjem
števila zaposlenih ne bi bistveno zmanjšali izgub.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kako bodo zdravstvenim
zavodom poravnane realne obresti za najete kredite.
Posebej je bilo opozorjeno na položaj v Univerzitetnem kliničnem centru, v katerem so kljub temu, da opravlja vrsto najzahtevnejših zdravstvenih storitev, osebni dohodki 7200 zaposlenih najnižji v Sloveniji in ima ob polletju približno 800 mio din
izgube. Odpuščanje po oceni Republiške uprave za zdravstveno varstvo presežnih delavcev bi pomenilo v istem
obdobju le 72 mio din prihranka, ostali delež je namreč
posledica rasti cen domačih in uvoženih materialov. Zato je
bilo predlagano, naj predstavniki Ministrstva za zdravstvo,
družino in socialno varstvo in Ministrstva za finance pripravijo
program obiskov po različno velikih bolnišnicah.
Kritično je bil ocenjen tudi predlog Ministrstva za zdravstvo, ki
v okviru uskladitev pravic iz zdravstvenega varstva predlaga
ukinitev vseh v preteklosti lokalno uveljavljenih pravic, saj
imajo tudi v sedanjem sistemu občine pravico, da del prispevne stopnje namenjajo za reševanje svoje lokalne problematike in v tem smislu je utemeljeno, da zdravniki upoštevajo

tudi specifične socialne indikacije.
V zvezi s povišanjem participacije v septembru je večina
članov Odbor menila, da je dodatno obremenjevanje uporabnikov glede na to, da se sredstva za zdravstveno varstvo
v republiškem proračunu ne uporabljajo namensko, vprašljivo. V sedanjih razmerah se namreč tudi standard t.i. srednjega sloja hitro zmanjšuje in prihaja do razslojevanja na
srednje in višje sloje prebivalstva. Breme participacije pade
prav na ta srednji sloj, za višjega pa je participacija zanemarljiva v primerjavi z njegovimi dohodki. Zato je temeijno vprašanje, kakšna je socialno še sprejemljiva cena za določeno
raven zdravstvenega varstva. Ob zaključku razprave je Odbor
ugotovil, da podatki o položaju zdravstva v uvodoma navedenih gradivih kažejo, da je bila dinamika financiranja zdravstvenega varstva kljub posebni obravnavi, ki naj bi ga imelo
v republiškem proračunu in kljub temu, da je zdravstvo sledilo
napotilom za racionalizacijo poslovanja, takšna, da je zdravstvo pred zlomom. Dobaviteljem ne zmore več plačevati niti
najnujnejše opreme, katere cene naraščajo v skladu z rastjo
deviz, zdravstvo pa jim s cenami svojih storitev ne more
slediti. Člani Odbora opozarjajo Skupščino Republike Slovenije in javnost na kritično stanje v zdravstvu in predlagajo
naslednje ukrepe:
- Z rebalansom republiškega proračuna naj se zagotovijo
dodatna sredstva za zdravstveno varstvo. Izvršni svet naj
seznani Odbor za zdravstvo s predvidenim rokom za predložitev rebalansa Skupščini Republike Slovenije in s predvidenim
povečanjem sredstev za zdravstvo.
- Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo in
Ministrstvo za finance naj proučita predlog, da se z najetjem
premostitvenih kreditov in pospešenimi akontacijami do sprejema rebalansa republiškega proračuna zagotovi normalnejše
finančno poslovanja zdravstvenih zavodov in s svojim stališčem seznanita Odbor.
- Dodatna sredstva za zdravstvo ob nadzoru Republiške
uprave za zdravstveno varstvo naj se namenijo izključno za
poravnavo obveznosti dobaviteljem.
- Republiška uprava za zdravstveno varstvo naj prouči tudi
možnost odpisov obveznosti in medsebojne poravnave med
zdravstvenimi zavodi.

STALIŠČE
,
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Ministrstvo za obrambo v zvezi s pobudo Skupščine občine Lenart glede
zaposlovanja bivših aktivnih vojaških oseb JA v Teritorialni obrambi Republike
Slovenije
Stališče Ministrstva za obrambo
Skupščina občine Lenart je na skupni seji vseh treh zborov
dne 23. 7.1991 sprejela sklep, ki se nanaša na zaposlovanje
aktivnih vojaških oseb, ki so zapustile JA, v štabih, enotah in
zavodih Teritorialne obrambe Republike Slovenije oziroma
drugih dolžnostih. Predlagajo, da se sprejmejo kriteriji za
razporejanje teh oseb, pri čemer je potrebno upoštevati
zlasti čas njihovega prestopa, lojalnost do Republike Slovenije ter seveda njihovo strokovnost. Vodilo naj bo tudi racionalnost pri popolnjevanju teritorialne obrambe, v smislu
čimprejšnje razbremenitve gospodarstva.
V zvezi s temi pobudami Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije ugotavlja naslednje:
Kot je znano, so skladno z določili ustavnega zakona za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter odločitvami Predsedstva Republike Slovenije in drugih državnih organov Republike Slovenije, statusne, socialne in druge pravice v celoti zagotovljene
samo tistim aktivnim vojaškim osebam, civilnim osebam
v službi v JA in vojakom po pogodbi, ki so v času agresije na
Republiko Slovenijo, to je od 27. 6. do 19. 7. 1991, prestopile
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije. Tem osebam so
poleg delovno pravnega statusa, ki ga zagotavlja Ministrstvo
za obrambo, zagotovljene tudi pravice s področja zdravstvenega, socialnega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ustrezne pravice pa se zagotavljajo tudi njihovih družinskim članom. Pri razporejanju teh oseb na konkretna dela in
naloge se bo seveda v prvi vrsti upoštevala njihova izobrazba,
strokovno znanje in delovne izkušnje. Razporejeni bodo
v okviru formacijskih mest teritorialne obrambe, kot tudi na
druga dela in naloge v Ministrstvu za obrambo, vključno
z organi v sestavi, če pa jim na ta način ne bo mogoče
zagotoviti ustrezne razporeditve, jim bo potrebno delo zago-

toviti v drugih državnih organih, organizacijah ali skupnostih.
Aktivnim vojaškim osebam, civilnim osebam v službi v JA in
vojakom po pogodbi, ki so iz JA izstopile po preteku omenjenega roka, te pravice niso neposredno zagotovljene. Njihov
delovno pravni status se rešuje in se bo reševal individualno,
glede na možnosti in potrebe zaposlovanja v teritorialni
obrambi ali drugih obrambnih oziroma zaščitnih strukturah,
upoštevajoč tudi razloge, zaradi katerih ni bil mogoč njihov
prestop v Teritorialno obrambo Republike Slovenije v času od
27. 6. do 19. 7. 1991, kot tudi njihovo morebitno delovanje
proti interesom Republike Slovenije v času agresije. Poseben
položaj naj bi pri tem imele zlasti osebe, ki so izstopile iz JA in
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter osebe, ki so
slovenske narodnosti in so se po izstopu iz JA vrnile v Republiko Slovenijo iz drugih krajev Jugoslavije. Tem osebam bo
v primeru, če ne bo mogoča njihova razporeditev v teritorialno obrambo, zagotovljena pravica do nadomestila zaradi
začasne brezposelnosti, saj jim aktivna vojaška služba ni
prenehala po lastni krivdi. Izjemno obravnavo pa bo potrebno
zagotoviti tudi delavcem Tehnično remontnega zavoda iz
Bregana in to v sodelovanju z Republiko Hrvaško.
Izhajajoč iz navedenega lahko torej zaključimo, da so pobude
Skupščine občine Lenart v zvezi s predmetnimi vprašanji
pravzaprav že bile upoštevane pri oblikovanju rešitev v zvezi
z razporejanjem oziroma zagotavljanjem drugih pravic osebam, ki so zapustile službo v JA in se odločile nadaljevati delo
v Teritorialni obrambi Republike Slovenije ali pa samo ostati
v Republiki Sloveniji. Seveda je pri Jem potrebno upoštevati
tudi določbe že omenjenega ustavnega zakona, kot tudi
sklepe Predsedstva Republike Slovenije. Vsekakor pa lahko
ugotovimo tudi, da so rešitve racionalne tudi v smislu čimmanjšega obremenjevanja gospodarstva republike.

VPRAŠANJA DELEGATOV
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
Zakaj nekatere kadrovske spremembe?
PETER BEKEŠ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je pristojna ministrstva povprašal kateri so bili razlogi, ki so
botrovali zamenjavi poveljnika štaba Teritorialne obrambe
in načelnika Uprave za notranje zadeve za občine v slovenski Istri?
Na delegatsko pobudo, ki jo je na 23. seji Družbenopolitičnega zbora dal delegat Peter Bekeš in se nanaša na zamenjavo poveljnika štaba TO in načelnika Uprave za notranje
zadeve Koper, je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo
naslednji odgovor:
Odločitev o kadrovski zamenjavi v vodstvu UNZ Koper je
posledica ocene stanja, delovanja, zlasti pa vodenja organov
za notranje zadeve na tem območju v času agresije Jugoslovanske armade na Republiko Slovenijo. Minister za notranje
zadeve, ki vodi in odgovarja za delo resorja, ima v smislu 3.
odstavka 25. člena Zakona o notranjih zadevah (Ur. list SRS
št. 28/80, 38/88, 27/89 in Ur. list RS, št. 19/91) pravico in
dolžnost, da Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije
predlaga imenovanje oziroma razrešitev načelnika UNZ. ko
dobi mnenje občinskih skupščin z zadevnega območja.
Novi načelnik UNZ Koper je na to delovno mesto imenovan
kot vršilec dolžnosti, prejšnji načelnik pa opravlja svetovalne
naloge v Ministrstvu za notranje zadeve.
Mesto Pomurja v nacionalnem ekološkem programu
JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na 21
seji tega zbora dne 19. 6. 1991, postavil naslednje vprašanje: »V Sloveniji se pripravlja nacionalni ekološki program.
Sprašujem vlado in ustrezno resorno ministrstvo o glavnih
izhodiščih, tezah in rešitvah tega programa ter vlogo in
usodo pomurske regije v njem.«
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora daje naslednji odgovor:
V Sloveniji se še ne pripravlja nacionalni ekološki program.
Priprava nacionalnega programa varstva okolja za Republiko
Slovenijo je predvidena v predlogu za izdajo zakona o varstvu ♦
okolja z osnutkom zakona, ki je pripravljen za obravnavo
v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije. Osnovne
rešitve, ki jih predvideva omenjeni predlog za izdajo zakona
z osnutkom zakona so naslednje:
- Nacionalni program varstva okolja pripravi v sodelovanju
z drugimi prizadetimi resornimi organi republiški upravni
organ, pristojen za varstvo okolja, sprejme pa ga Skupščina
Republike Slovenije:
- Vsebuje cilje, usmeritve in strategijo varstva okolja in rabe
naravnih dobrin za obdobje najmanj 10 let, s tem da se po
potrebi revidira in prilagaja novonastalim pogojem in razmeram;
- Nacionalni program naj bi vseboval:
1. izdelavo posnetka stanja kakovosti okolja in njegovih obremenitev;
2. ovrednotenje problemov okolja;
3. izdelavo izhodišč za dolgoročne projekcije stanja okolja;
4. opredelitev dosegljivih ciljev varstva okolja;
5. določitev poti za uresničevanje ciljev z opredelitvijo potrebnih sredstev;
6. določitev prioritetnega reda izvajanja projektov večjega
pomena v nacionalnem merilu;
7. analize pričakovanih stroškov in koristi.
Nacionalni program varstva okolja obsega tri ravni:
1. globalno raven, ki obsega obremenitve in poškodbe okolja
ki vplivajo na spremembo klime (zmanjšanje emisij C02!
zmanjševanje snovi, ki povzročajo poškodbe ozonskega
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plašča), emisije kislih snovi, določenih oglikovodikov in snov
ki se težko razkrajajo ali jih ni mogoče razkrajati, vključn
s pesticidi in težkimi kovinami;
2. regionalno raven, ki obsega ukrepe za varstvo zraka, za:
čito površinskih voda in podtalnice, zmanjševanje emisij
snovi, ki povzročajo evtrofikacijo in emisije težko razgradljivi
snovi, posege, ki bodo zmanjševali možnost katastrof n
rekah in morju, ukrepe za zaščito zemlje, zmanjšanje količi
vseh odpadkov, zlasti nevarnih, ukrepe za zaščito flore i
favne, ukrepe za zmanjševanje možnosti nezgode večjih ra;
sežnosti v proizvodnih obratih in pri transportu nevarni
snovi do ravni sprejemljivega tveganja;
3. lokalno raven, ki obsega ukrepe za reševanje problemov
povezanih z lokalnimi žarišči obremenjevanja okolja, probit
mov končnih odlagališč ostankov procesiranja odpadkov
omejitve glede emisij nevarnih snovi, hrupa in vonjav te
ureditev lokalnega prometa.
- Nacionalni program varstva okolja bo pripravljen 1 leto o<
dneva uveljavitve tega zakona;
- Cilji in naloge nacionalnega programa se konkretiziraj!
v operativnih načrtih za obdobje 3-5 let in jih ravno takil
sprejema Skupščina R Slovenije.
i
Glavna izhodišča nacionalnega programa o varstvu okoljfj
izhajajo iz njegove naravnanosti na reševanje problematike!
varstva okolja na zgoraj omenjenih treh ravneh, teze in rešitvi
pa bodo izhajale tudi iz opredelitve dosegljivih ciljev in določi
tve prioritetnega reda reševanja problematike v nacionalnerr
merilu. Na ta način bodo v izdelavi nacionalnega programi
varstva okolja pretehtane vloge vseh regij, pa tudi pomurskt
regije.
Vprašanja, ki se porajajo ob polkovnikovih iz
javah
JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, j
postavil naslednje delegatsko vprašanje:
V 29. števili »MLADINE« je objavljen intervju s polkovnikor
Miladinom Nedovičem, načelnikom vojaške varnostn
službe za Slovenijo, v katerem je na koncu precej sporn
trditev pomembnega častnika JA. »To morate vpraša
gospoda Anteja Markoviča, ki pravi, da se je za to akcij
dogovoril s politiki, tudi s slovenskimi«. Gre pa seveda za
tankovski marš JA na slovenske državne meje. S tem v zvezi
sprašujem, ali je na osnovi tega možno
- zahtevati, da Ante Markovič pojasni to trditev,
- ugotoviti, kateri slovenski politiki so bili v zadnjem času
v tesnems tiku z zveznim premierom in ki so imeli možnost
ža takšno zlorabo svoje pristojnosti,
- kaj ve o tem varnostno informativna služba ministra Bavčarja in podministra dr. Brejca,
- kakšno je stališče slovenskega političnega vrha do takih
obtožb dfo njih samih in do slovenskih politikov v Beogradu,
- kaj bo ukrenilo predsedstvo tega parlamenta.
Dobil je naslednji odgovor:
Proučili smo vprašanje Janka HALBA, delegata Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije, ki se glavvsi:
»V 29. številki »Mladine« je objavljen intervju novinarke Melita
Zaje s polkovnikom Miladinom Nedovičem, načelinkom vojaške varnostne službe za Slovenijo, v katerem je na koncu
precej sporna trditev pomembnega častnika JA.
Citiram: »To morate vprašati gospoda Anteja Markoviča, kij
pravi, da se je za to akcijo dogovorili s politiki, tudi s sloven-J
skimi« - konec navedbe. Gre pa seveda za tankovski marš JA«
na slovenske državne meje. S tem v zvezi sprašujem, ali je napi
osnovi tega možno:
- zahtevati, da Ante Markovič pojasni to trditev,
- ugotoviti, kateri slovenski politiki so bili v zadnjem času
v tesnem stiku z zveznim premierom in ki so imeli možnost za
takšno zlorabo svoje pristojnosti,
- kaj ve o tem varnostno-informativna služba ministra Bavčarja in podministra dr. Brejca.
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- kakšno je stališče slovenskega političnega vrha do takih
obtožb do njih samih in do slovenskih politikov v Beogradu,
— kaj bo ukrenilo predsedstvo tega parlamenta.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na vprašanje v delu, ki se nanaša na delovanje varnostno-informativne službe glede zbiranja informacij v zvezi z okupacijo
Slovenije s strani JA oziroma konkretno na »tankovski marš«
na slovenske državne meje oziroma v delu, ki se nanaša na
pristojnosti Izvršnega syeta Skukpščine Republike Slovenije.
Po določbah zakona o notranjih zadevah varnostnoinformativna služba zbira, dokumentira in analizira informacije
o načrtih in delovanju tujih držav, njihovih obveščevalnih
služb in drugih ustanov in organizacij, s katerimi ogrožajo
obrambne in varnostne interese ali škodujejo gospodarskim
in političnim interesom države kot tudi informacije o pripravah in izvrševanju terorističnih in drugih nasilnih dejanj organizacij in skupin, ki jih izvršujejo v državi ali z zlorabo državnega prostora. Glede na navedeno, varnostno-informativna
služba ni pristojna za zbiranje informacij o pogovorih in
dogovorih sloveskih politikov z drugimi politiki in državniki in
ne razpolaga s podatki o vsebini razgovorov oziroma dogovorov slovenskih politikov s predsednikom Zveznega izvršnega
sveta Antejem Markovičem.

5. zmanjšanje števila točk na bolnišnični oskrbni dan za 27%
(doslej v Splošni bolnišnici Izola 48 točk na BOD, v Univerzitetnem kliničnem centru 42, v Republiki Sloveniji poprečno 35
točk na BOD);
6. zmanjšanje mase za osebne dohodke zaposlenih, ker so
nad republiškim poprečjem v zdravstvu;
7. pripraviti je treba cost benefit analizo za rešitev energetske
porabe v Splošni bolnišnici Izola in predlagati ustrezne dolgoročne rešitve (poleti ohlajanje, pozimi ogrevanje);
8. podpiramo preselitev vseh bolnišničnih zmogljivosti na isti
lokaciji - vendar le v najnujnejšem obsegu zaradi racionalnejšega poslovanja.
Republiška uprava za zdravstvo in Ministrstvo za zdravstvo,
družino in socialno varstvo bosta storila vse, da pride do
ustrezne rešitve pri (ne)plačilu zdravstvenih storitev za prebivalce hrvaške Istre v Splošni bolnišnici Izola. Zato se pospeši
sprejemanje ustreznega dogovora med obema republikama.
V kolikor do dogovora ne pride, se izpelje medsebojna poravnava med obema republikama.
Vodstvo Skupščine občine Piran je zagotovilo, da bo v prvih
septembrskih dneh tega leta sprejelo soustanoviteljstvo
Splošne bolnišnice Izola.
Z naštetimi rešitvami je dana možnost vsaj za minimalno
delovanje Splošne bolnišnice Izola do konca letošnjega leta.

Za obravnavo v Izvršilnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za notranje zadeve.
Kaj storiti za normalizacijo delovanja izolske bolnišnice?
FRANCO JURI, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
republiški izvršni svet vprašal kako namerava zagotoviti
normalno delovanje bolnišnice v Izoli. Ta se namreč nahaja
v izredno kritičnem gmotnem stanju, ki grozi s popolno
blokado vseh potrebnih sredstev in izplačevanje OD delavcev v bolnišnici. Bolnišnica med drugim upravičeno opozarja tudi na nejasnosti v zvezi z ustanoviteljskimi razmerji.
Ministrstvo za zdravstvo, družbeno in socialno varstvo nam je
odgovorilo:
Zaradi kritičnega finančnega stanja v Splošni bolnišnici Izola
je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo pripravilo natančno analizo poslovanja in predlagalo vodstvu bonišnice sprejem ustreznih ukrepov za preživetje. Poleg ukrepov,
ki jih naštejemo v nadaljevanju, so se zvišale mesečne akontacije za zdravstvene zavode za 38% za materialne stroške in
18,5% za osebne dohodke, zvišala se je participacija za zdravstvene storitve poprečno za 28%. Predlagamo tudi, da se
upoštevata še dva predloga, posredovana na Odbor za družbene dejavnosti Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije:
— od prvega naslednjega dne, ko bolnišnični zdravnik ugotovi da je bolnik pripravljen za odpust bodisi v domačo nego
bodisi v domsko oskrbo, plača bolnik oziroma njegovi svojci
polno ceno hotelskega dela oskrbe, če želijo, da se s hospitalizacijo nadaljuje — velja za vse oddelke vseh bolnišnic, bolnik
oziroma njegovi svojci morajo biti o predvidenem odpustu
obveščeni najpozneje dva dni pred odpustom;
- za vse preglede na zahtevo zdravnika pri drugem zdravniku,
ne pri izbranem (lečečem) zdravniku v osnovnem zdravstvu, je
pregledani ne glede na starost in svojstvo zavarovanja, samoplačnik; isto velja za zahtevane specialistične preglede
s strani bolnika samega ali njegovih svojcev - če za pregjed
lečeči zdravnik v osnovnem zdravstvu ni ugotovil indikacije.
Naštete rešitve veljajo za vse bolnišnice v Republiki Sloveniji.
Posebej pa je Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno
varstvo predlagalo vodstvu Splošne bolnišnice Izola naslednje ukrepe:
1. zvišati poprečno zasedenost bolniških postelj od 71,25% na
poprečno 85-86% z zmanjšanjem števila postelj in preselitvijo
otroškega oddelka na novo lokacijo;
2. preselitev transfuziologije na novo lokacijo;
3. brisati meje med posameznimi bolnišničnimi oddelki in
s tem racionalizirati delovanje;
4. zmanjšati število zaposlenih na bolniško posteljo od 2,07 na
republiško poprečje, ki je 1,61 delavca, saj ima Splošna bolnišnica Izola priznanih s strani RUZV 564 zaposlenih, dejansko pa jih je 706 ali 142 več;
poročevalec

LEV KREFT, delegat v Družbenopolitičnemu zboru, je dal
dne 23. 7. 1991 delegatsko vprašanje o varnostnih ukrepih
pri nogometnih tekmah prve zvezne lige. Vprašal je, ali je
podatek o zaračunavanju varnostnih ukrepov točen in
kolikšna je dejanska cena, ki jo zaračunava policija; ali je
izstavljanje računa za zavarovanje javnih športnih prireditev, posebej nogometnih v skladu ali v nasprotju z mednarodnimi akti, ki jim je pristopila tudi Republika Slovenija in ki
obvezuje države, da z lastnimi sredstvi skrbe za preprečevanje izgredov in zmanjšanje varnostnih tveganj pri velikih
športnih dogodkih in prireditvah; ter kako ocenjuje ministrstvo odločitev za udeležbo Olimpije v prvi zvezni nogometni
ligi z varnostnih vidikov.
Ministrstvo za notranje zadeve v zvezi z navedenim vprašanjem o varnostnih ukrepih pri nogometnih tekmah prve
zvezne lige daje naslednje odgovore:
1. Organi za notranje zadeve zaračunavajo prireditelju stroške varovanja na nogometnih tekmah. Stroški varovanja so
različni, njihova višina je odvisna od obsega varnostnih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti.
V vprašanju omenjena cena varovanja se verjetno nanaša na
nogometno tekmo prve zvezne nogometne lige NK Olimpija in
NK Dinamo dne 16. 6. 1991. Stroški varovanja navedene
nogometne tekme znašajo 1.705.204,00 din. Stroški so bili
izjemno visoki, saj je bilo pri varovanju tekme potrebno izvesti
obsežne varnostne ukrepe. Stroški varovanja večine drugih
nogometnih tekem so bistveno nižji. Kot primer bi navedli
stroške nogometne tekme med NK Olimpije in NK Zemun, ki
so bili 31.448,90 din.
2. Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem vedenju
gledalcev na športnih prirditvah, zlasti na nogometnih tekmah, ki jo je ratificirala tudi SFRJ, določa kot eno izmed
temeljnih obveznosti države pogodbenice, da zagotovi uporabo ustreznih sredstev javnega reda zoper nered in nedostojno vedenje, tako v neposredni bližini stadiona in na njem
kot tudi na dostopnih cestah za gledalce. Organi za notranje
zadeve navedeno določbo izvajajo enako kot tudi druge
določbe, ki določajo njihove pravice in dolžnosti pri preprečevanju in zatiranju nasilja in nedostojnega vedenja gledalcev.
Konvencija ne ureja vprašanj glede kritja stroškov, nastalih
v zvezi z izvajanjem varnostnih ukrepov. S tem v zvezi
menimo, da stroški varovanja, ki so posledica običajnih varnostnih ukrepov na nogometnih tekmah pomenijo stroške
organa. Za nogometne tekme, kjer so potrebni obsežnejši
varnostni ukrepi, ker se je bati, da bo prišlo do nasilja ali
nedostojnega vedenja gledalcev, pa smo mnenja, da mora
povečani del stroškov varnostnih ukrepov kriti prireditelj.
Menimo, da je nogometna tekma prve zvezne nogometne lige
komercialna prireditev in tekma prve zvezne nogometne lige
komericalna prireditev in zato prireditelj lahko vračuna v ceno
prireditve tudi stroške varovanja.
3. Odločitev o udeležbi NK Olimpije v prvi zvezni nogometni
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ligi je stvar športnega kluba. Kot je znano iz sredstev javnega
obveščanja se je NK Olimpija odločil, da se ne bo udeleževal
tekmovanj v prvi zvezni nogometni ligi in da bo nastopal
v republiški nogometni ligi. V kolikor je odločitev NK Olimpija
o nenastopanju v prvi zvezni nogometni ligi dokončna, se bo
varovanje izvajalo enako kot na druqih tekmah republiške
nogometne lige.
V primeru, da navedena odločitev ni dokončna, pa bo
glede na trenutno situacijo v Jugoslaviji verjetno potrebno na
nogometnih tekmah prve zvezne nogometne lige v Republiki
Sloveniji izvesti dodatne varnostne ukrepe. To bo seveda
pomenilo tudi povečanje stroškov varovanja nogometnih
tekem, ki jih bo Ministrstvo za notranje zadeve, zaradi obseaa
ukrepov varovanja, morala zaračunati prireditelju.
Vprašanja ob »cestnih križih«
JANEZ LAMpRET, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
na Ministrstvo za promet in zveze naslovil dve vprašanji in
sicer: od kod sredstva za gradnjo avtoceste Maribor
za
uHrvaško
f£ebter sicer
od Maribora
do več
mejekot
z Republiko
zakaj. ni. odsek
bilo ugodeno
zahtevi
tridesetih
poslancev, ki je že pred časom zahtevala zamenjavo direktorja Republiške uprave za ceste?
Na delegatski vprašanji g. Janeza Lampreta v zvezi z oradnio
avtoceste Maribor - Macelj - Zagreb in v zvezi z zahtevo za
zamenjavo direktorja Republiške uprave za ceste vam pošiljamo naslednji odgovor:
1. V informaciji o graditvi ter financiranju cestne in železniške infrastrukture, ki so jo zbori Skupščine Republike Slovenije obravnavali na svojih sejah 20. 6. 1991, smo v točki I/4
pojasnili začetke aktivnosti in dosežene rezultate v dogovarjanjih z zainteresiranimi tujimi partnerji za gradnjo načrtovanih
avtocest v slovenskem prostoru. Med drugim smo poudarili
da tuji partnerji samostojno in vezano za svoj podjetniški
interes odločajo o tem, v katero od načrtovanih avtocestnih
smen so pripravljeni vlagati svoj kapital. In dalje, da zato ni
naključno, da se avtrijsko-nemški konzorcij odloči za doqovarjanje o koncesijskem prevzemu gradnje avtoceste Šentilj
Zagreb, ki predstavlja nadaljevanje pyhrnske smeri od
državne meje z Republiko Avstrijo z njeno navezavo na avtocesto Zagreb - Beograd in dalje proti Bližnjem Vzhodu.
V točki 1/4 1 smo nato podrobneje opisali potek dotedanjih
tristranskih dogovarjanj med predstavniki avstrijsko-hrvaškega konzorcija, Republike Slovenije in Republike Hrvaške
glede dodelitve koncesije za avtocesto Šentilj - Zagreb Iz
tega opisa povzemamo, da sta vladi Republike Slovenije in
Republike Hrvaške 9. februarja 1990 izdali konzorciju pismo
o nameri, s katerim sta mu dodelili ekskluzivno pravico za
pripravo obvezne ponudbe za gradnjo te avtoceste po B. O. T.
, sistemu. Hkrati j? bilo s tem pismom izrecno dogovorjeno, da
kolikor ne pride do medsebojnega soglasja in sklenitve
pogodbe, ne nastanejo nikakršne obveznosti za republiki, niti
nima katerikoli od sodelujočih strani pravico zahtevati nadomestilo kakršnihkoli stroškov, škode ali izgub.
Avstrijsko-nemški konzorcij je obvezno ponudbo izročil 14
junija 1991. Z njo je bil formalno dan zahtevek za dodelitev
koncesije podjetju v mešani lastnini za gradnjo avtoceste
bentilj - Zagreb. Sestavni del ponudbe je tudi osnutek koncesijske pogodbe o financiranju, izgradnji, upravljanju in vzdrževanju avtoceste Šentilj - Zagreb, s katero se urejajo razmerja med pogodbenimi strankami, vključno na področju
financiranja tega projekta. Obvezna ponudba z vsemi njenimi
sestavnimi deli je v postopku strokovne presoje predlaganih
rešitev ponudnika.
Za dodelitev koncesije za gradnjo slovenskega dela avtoceste
Šentilj - Zagreb so pristojni zbori Skupščine Republike Slovenije. Ti bodo ob sprejemanju te odločbe v celoti seznanjeni
tudi s koncesijskimi pogoji, ki jih bo določala že omenjena
koncesijska pogodba in ki bodo obsegali tudi finančne obveznosti posameznih podpisnikov pogodbe.
V Republiki Sloveniji nisfo bile prevzete nikakršne obveznosti
financiranja gradnje avtoceste Maribor - Zagreb, odsek Maribor - meja z Republiko Hrvaško, iz naslova predvidenih
pogojev njene oddaje v koncesijo. Te tudi niso mogle biti ob
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dejstvu, da koncesija še ni dodeljena in za dodelitev katere so
kot ze rečeno, pristojni zbori Skupščine Republike Slovenije.
2. Predlog za zamenjavo direktorja Republiške uprave za
ceste se opira na mnenje o vodenju neprimerne politike
gradnje slovenskega avtocestnega sistema, po kateri »se ne
nadaljuje z gradnjo slovenskega cestnega križa in se je pristo-!
pilo k izgradnji avtoceste Maribor - Zagreb, ki predstavlja
nadaljno izolacijo slovenskega gospodarstva«.
J^resoi° pravilnosti tega mnenja dajemo naslednje pouatKe;
V Republiki Sloveniji imamo trenutno zgrajenih 178 km cest
od tega
- na relaciji cestnega križa Karavanški predor - Ljubljana
- Bregana 56 km (predor Karavanke - Hrušica, Naklo - Kranj
Ljubljana (z obvoznim sistemom), Šmarje Sap - Višnia
gora)
- na relaciji cestnega križa
Senti'j - Maribor - Ljubljana - Postojna - Dekani (Koper)
122 km (Hoče — Arja vas, Ljubljana — Razdrto).
V gradnji so odseki avtocest:
na prvi relaciji: Hrušica - Vrba, Malence - Šmarje Sap;
na drugi relaciji: MMP Šentilj s povezovalno avtocesto do
Šentilja, Razdrto - Cebulovica;
- na ostalih relacijah: MMP Vrtojba — Šempeter (izboljšanje
navezave MMP na obstoječe cestno omrežje).
Odseki avtocest, ki so bili predvideni za začetek gradnje v letu
2?
P.° Predla
9anemzaradi
planumanjših
Republiške
uprave zazagotovljeceste, a je
bila njihova
gradnja
proračunsko
nih sredstev od predlaganih odložena:
- na prvi relaciji: Višnja gora - Bič
- na drugi relaciji: Šentilj - Počehova
Zaključujemo, da so vsi zgrajeni avtocestni odseki, avtocestni
odseki v gradnji in tisti, katerih gradnja je bila predvidena za
tekoče leto in po sprejemu republiškega proračuna zaradi
nezagotovljenih sredstev odložena, na relacijah slovenskeoa
avtocestnega križa.
Možnosti neposrednega vplivanja na interes tujih vlagateljev
za vključevanje v gradnjo načrtovanega avtocestnega sistema
v Republiki Sloveniji smo pojasnili v prvi točki tega odgovora.
Kakšna bo usoda tim. zavarovancev vojaškega
socialnega zavarovanja?
SONJA LOKAR, delegatka v Družbenopolitičnem zboru, je
Izvršni svet vprašala kaj namerava ukreniti, da bi zagotovil
zdravstveno in socialno varstvo približno 23.000 ljudem, ki
so doslej bili tim. zavarovanci vojaškega socialnega zavarovanja.
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo ji je
odgovorilo:
1. Ni še povsem znano število vseh vojaških zavarovancev, ki
so oziroma bodo ostali v Republiki Sloveniji. Ocenjujemo da
številka ne bo presegla 15.000.
2. Dobili smo že 25. avgusta 1991 pismeno zagotovilo, da je
vojaško zavarovanje plačnik stroškov za zdravila za vse vojaške zavarovance in naslov, na katerega pošiljamo račune za
izdana zdravila na recepte.
3. Po večtedenskih prizadevanjih so nam telefonično sporočili
5. 9. 1991, da so pripravili pismeno zagotovilo, da je vojaško
zavarovanje tudi plačnik vseh zdravstvenih storitev za vojaške zavarovance. Dr. Tihomir Pinter nam je osebno zagotovil,
da bomo v nekaj dneh dobili to zagotovilo na Ministrstvu za
zdravstvo, družino in socialno varstvo v pismeni obliki.
S tem so vojaški zavarovanci v Sloveniji v celoti kriti s sistemom zdravstvenega zavarovanja.
O »delovnem področju« za informiranje
MOJMIR OCVIRK, delegat v Družbenopolitičnem zboru,
v svojem poslanskem vprašanju ugotavlja, da je Sekretariat
za informiranje »izdal izjavo za javnost, v kateri g. Janez
Janša pojasnjuje svoje stališče o kadrovskih potencialih
Izvršnega sveta, kakor jih je podal na sestanku Demosa.
S tem je bila storjena groba kršitev pristojnosti vladnega
organa, ki na ta način javno in brez sramu opravlja naloge,
poročevalec

ki mu jih naloži posamezna stranka ali njen voditelj.
Takšne poteze jemljejo kredibilnost ministrstvu, ki se spreminja v običajno tiskovno agencijo, ki nudi brezplačne
usluge slovenskim strankam. Ministra za informiranje prosim, da se javno ogradi od takšnega delovanja ministrstva,
ali pa naj sporoči, kdaj bo ponudil enake usluge tudi naši
stranki«.
V zvezi s tem Ministrstvo za informiranje daje naslednji odgovor:
Zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave
(Ur. list RS, št. 27/91) opredeljuje naloge Ministrstva za informiranje (26. člen), ki med drugim opravlja »zadeve, ki se
nanašajo na sistem javnega obveščanja in sredstva javnega
obveščanja«. Bistvene komponente tega sistema so nedvomno javnost dela organov DPS kot tudi nosilcev javnih in
drugih funkcij ter obveznost in odgovornost javnih glasil za
celovito, pravočasno, resnično in objektivno obveščanje javnosti, kar določajo tudi ustava in zakoni s področja javnega
obveščanja.
Ministrstvo za informiranje je kot subjekt javnega obveščanja,
še posebej pa kot upravni organ, zadolžen za področje informiranja, v tem okviru tudi soodgovoren za učinkovito delovanje sistema in javnih glasil, zlasti glede vprašanj, ki neposredno zadevajo delovanje vlade, upravnih organov in članov
teh organov ter so v interesu javnosti.
Ministrstvo ima zato tudi pravico (oz. dolžnost), da v okviru
svojih pristojnosti in po lastni presoji, ne glede na to, kdo je
vir določene informacije (občan ali pravna oseba) informacijo
posreduje v objavo javnim glasilom, če oceni, da gre za
uresničevanje načela javnosti dela in obveznosti javnih glasil,
da objektivno obveščajo javnost o posameznem relevantnem
vprašanju.
Pripominjamo, da so v poslanskem vprašanju nekatere netočnosti:
1. Ministrstvo ni izdalo izjave za javnost, temveč je zgolj
posredovalo javno pojasnilo Janeza Janše medijem v objavo,
predvsem zato, ker so v javnosti krožile različne neuradne
informacije in ugibanja glede možnih sprememb v sestavi
slovenske vlade, ki so dobile velik odmev tudi v javnih glasilih.
Ob tem je potrebno posebej poudariti tudi dejstvo, da odgovorni urednik takšnega pojasnila ni dolžan objaviti, če oceni,
da ne izpolnjuje pogojev, podpisanih z zakonom (zakon o javnem obveščanju, 72.-76. člen), kot so zlasti pomen za javnost
oz. obveščenost občanov, skladnost s programsko zasnovo in
uredniško politiko ipd.
2. Ministrstvo je »v tem konkretnem primeru ni opravilo
naloge, ki mu jo je naložila posamezna stranka ali njen voditelj«, saj je pojasnilo poslal g. Janez Janša, ne pa stranka ali
njen voditelj.
To pa kot že rečeno, ne izključuje pravice in dolžnosti ministrstva, da bi tudi v prihodnje posredovalo javnim glasilom tudi
posamezna relevantna stališča strank ali njihovih voditeljev,
če bi ocenilo, da je to koristno in potrebno za uresničevanje
funkcij sistema javnega obveščanja.
Kateri so bili motivi za izklop elektrike in vode
v nekaterih vojašnicah 16. 7. 1991
MOJMIR OCVIRK, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
opozoril, da je bila po informacijah, 16. 7. 1991, izklopljena
elektrika in voda vojašnicam v Mariboru, Ljubljani in v Cerkljah. Po vrsti kršitev premirja in Brionskih sklepov s strani
JA, se je pojavila prvič informacija o kršitvah tudi s strani
Republike Slovenije. Pristojne je zato prosil, da mu razložijo
motive za takšno ravnanje.
Z Brionsko deklaracijo sprejeto 7. 9. 1991 je v prilogi številka
1 v III. točki določeno, da za celotno »Jugoslavijo obstaja
enoten nadzor zračnega prostora ter da notranji in mednarodni zračni promet nad Jugoslavijo nadzorujejo pooblaščene zvezne oblasti.
Zračni prostor nad Slovenije so zvezne oblasti zaprle 26. 6.
1991 in obvestile tuja letlaišča, da bo le-ta zaprt iz tehničnih
razlogov do 24. 9. 1991. Po sprejemu Brionske deklarcije je
Republika Slovenija storila vse, da bi se omenjena določba iz
priloge IX. deklaracije uresničila. Nasprotno pa je poveljstvo
vojnega letalstva in protiletalske obrambe neprestano pogojevalo odpiranje slovenskih letališč z novimi in novimi zahteporočevalec

vami (vrnitev skladišča kerozina v Leskovcu, ki napaja letalsko bazo v Cerkljah, popravilo piste v Cerkljah in drugih
sredstev poškodovanih v bojnih aktivnostih ipd.) Tudi po
izpolnitvi dodatnih zahtev jugoslovanske armade je bil zračni
promet še vedno zaprt. To je povzročilo visoko materialno
škodo Republiki Sloveniji. Ob predaji skladišča v Leskovcu je
poveljnik letalske baze celo predlagal naj bi Jugoslovanska
armada prevzem skladišča izvršila šele čez nekaj dni. Ker tudi
po številnih zahtevah za odpiranje letališč zvezne oblasti niso
ukrenile ničesar, so bili 16. 7. 1991 opozorilno izklopljeni iz
elektro in ptt omrežja objekti v katerih so poveljstva 14. in 31.
korpusa, vojašnica v Šentvidu, vojašnica na Vrhniki in
občasno letalska baza Cerklje. Ukrepi so bili ukinjeni 19. 7.
1991. Drugih ukrepov se ni izvajalo.
Tudi po ukinitvi zapore zračnega prostora nad Slovenijo le
ta ni popolna. Leti na višinah do 6000 metrov so dovoljeni le
za potniški in tovorni promet ter reševalne in podobne prevoze. Še vedno velja prepoved za polete vsega športnega in
turističnega letalstva. Zato so prizadete številne gospodarske
dejavnosti.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
O uvedbi posebnih dajatev za uvoženo blago
široke potrošnje
EMIL MILAN PINTAR in JANEZ KOPAČ, delegata v Družbenopolitičnem zboru, sta na republiško vlado naslovila nekaj
vprašanj, ki se nanašajo na uvedbo Izvršnega sveta o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in
storitve v pogojih oteženega plačevanja v tujino (Ur. list RS,
št. 4/91), s katero se je uvedla posebna dajatev pri uvozu
blaga za široko porabo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje naslednji
odgovor: Na podlagi razpoložljivih podatkov bank pooblaščenih za poslovanje s tujino ter Banke Slovenije o stanju na
področju evidenčnih deviznih pozicij je Izvršni svet ugotovil,
da je do negativnih evidenčnih deviznih pozicij (EDP) v pooblaščenih bankah prišlo predvsem zaradi poravnavanja
obveznosti iz naslova zapadlih tujih posojil ter odprtih akreditivov v obdobju pred uveljavitvijo navedene uredbe, seveda
tudi brez zagotovitve EDP subjektov, za katere so se te obveznosti poravnavale. Prav tako so se izplačevale tudi devizne
hranilne vloge občanov (iz tekočega deviznega priliva) brez
možnosti nakupa deviz za ta namen na jugoslovanskem deviznem trgu. Poleg tega so banke nekaterim subjektom odpirale
akreditive oz. omogočale določena plačila v tujino tudi v primerih, ko niso razpolagali z EDP. Podatki kažejo, da so med
subjekti, ki, imajo najvišje stanje negativnih EDP ravno trgovska podjetja, ki v pretežni meri uvažajo blago za široko potrošnjo.
Glede na zmanjševanje deviznega priliva v Sloveniji in s tem
zmanjševanje razpoložljivih deviznih sredstev za izvrševanje
obveznosti do tujine je z namenom, da bi čim več razpoložljivih deviz usmerili za plačilo fiksnih in garantiranih obveznosti
in uvoza nujnih surovin in reprodukcijskega materiala, Izvršni
svet uvedel posebno dajatev v višini 30% oz. 40% pri uvozu
blaga za široko porabo, razen pri uvozu zdravil in zdravstvenih pripomočkov ter literature. S tem naj bi destimulirali uvoz
blaga široke porabe, tisto blago, ki bi se pa kljub temu
uvažalo, pa bi bilo ustrezno dražje. Z navedeno dajatvijo naj bi
stroškovno - po tržnem načelu destimulirali uvoz blaga za
široko porabo in s tem postavili vse uvoznike tega blaga
v enak položaj ne pa ga tudi kvantitativno omejili z ustreznimi
instrumenti bodisi globalnimi, bodisi individualnimi ali diskriminacijskimi.
Uredba v Republiki Sloveniji velja in se tudi izvaja. Ne izvaja
se le del, ki se nanaša na plačevanje posebne dajatve pri
uvozu blaga za široko porabo. Glede na situacijo, ko je Slovenija še vedno del enotnega jugoslovanskega gospodarskega
prostora, brez možnosti prave kontrole pritoka blaga iz drugih
republik ter ob upoštevanju Brionske deklaracije smo ocenili,
da bi z izvajanjem navedenega določila uredbe lahko prišli do
kršitve deklaracije pa tudi do selitve uvoza blaga oz. poslov
v druge republike, medtem ko bi odliv deviz za ta uvoz lahko
še vedno bremenil pooblaščene banke s sedežem v Republiki
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Sloveniji. Zato Ministrstvo za finance tudi ni izdalo predvidenih navodil.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je, ob upoštevanju nove situacije, obravnaval spremembe uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo blago in storitve
v pogojih oteženega plačevanja m, tujino, ki ne bo vsebovala
posebnih dajatev za uvoz blaga široke porabe. Tako kot pri
veljavni uredbi so sodelovali tudi pri pripravi sprememb
uredbe predstavniki pristojnih resornih organov v Izvršnem
svetu Skupščine Republike Slovenije kot tudi predstavniki
Banke Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, zato je
težko odgovoriti, kdo je predlagal posamezno v uredbi navedeno rešitev, kajti posamezna rešitev je nastala kot rezultat
obravnave različnih predlogov.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
Pod prvo in četrto alineo delegatskega vprašanja bo Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije odgovoril naknadno.
Se enkrat o obrambi pred točo na Štajerskem
TONE PERŠAK, delegat v Družbenopolitičnem zboru, želi
zvedeli, kako pogosta so bila neurja s točo in Štajerskem
pred selitvijo (radarskega centra) na Lisco in kako pogosta
in uničujoča so po tej selitvi in kateri so razlogi za neučinkovitost obrambe v posameznih primerih.
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora mu je preskrbelo naslednji odgovor: Naj takoj na začetku povemo, da
samo pogostost neurij s točo v realnih razmerah, ko toča
kljub obrambi še vedno pada, ne more biti pokazatelj uspešnosti obrambe pred točo (OPT); v tej so namreč zajeti vsi
opaženi padci toče, ne glede na njeno intenzivnost, torej
enako, če pade le nekaj zrn kot če pade katastrofalna toča
Tudi če bi upoštevali samo točo, ki povzroči škodo, še ne bi
bilo dovolj, saj se lahko količina (masa), gostota, debelina,
kinetična energija toče, površina, na kateri pade toča itd. iz
posameznih nevihtnih oblakov giblje v ogromnem razponu,
Prav teko Pa so 'ahko (ln tudi so) zelo velike razlike v teh
količinah in v številu pojavov toče v posameznih letih ne
glede na to, če imamo OPT ali je nimamo. Tako so bila pred
uvedbo OPT in po njej leta s katastrofalnimi škodami od toče
in tudi taka, ko škode praktično ni bilo.
Iz podatkov, ki so nam na voljo, naj najprej pokažemo veliko
spremenljivost padanja toče. To kaže naslednja tabela, ki
podaja število dni s točo v posmeznih letih na hranjenem
območju Štajerske:
Leto
št. dni s točo
Leto
št. dni s točo
1972
34
1977
11
1973
15
1978
24
1974
18
1979
22
1975
36
1980
14
1976
12
1981
8
Vidimp, da je bilo tam pred prestavitvijo radarja najmanj 8 in
največ 36 dni na leto z zabeleženo točo, torej v razmerju 1:4.
Zal nimamo podatkov o toči samo na Štajerskem za naslednja
leta, vendar tudi, če bi jih imeli, nam to zaradi njene velike
spremenljivosti ne bi kaj prida pomagalo pri uaotavljaniu
uspešnosti OPT.
Z naslednjimi podatki želimo pokazati velik razpon v številu
dni z nevihtami (to je dni, ko smo izvajali akcije OPT) v letih,
ko imamo obrambo, t. j. od leta 1972 naprej. V letih od 1972 do
1981, torej pred selitvijo radarja na Lisco, je bilo od 16 (leta
1976 in 1981) do 37 (leta 1975) akcij v eni sezoni. V naslednjih
letih, ko je obramba potekala na večji površini in je bil radarski center na Lisci, je bilo na leto od 25 (leta 1990) do 55 (leta
1984) dni z nevihtami oz. akcijami OPT. Razumljivo je, da je na
večjem področju zabeleženih v povprečju več neviht in več
nevihtnih dni letno, žal pa tudi tu nimamo podatkov samo za
Štajersko po prestavitvi radarja, ker smo ves čas obravanavali
branjeno območje kot celoto.
Za naslednjo primerjavo bomo vzeli podatke iz študije o OPT
v Sloveniji, ki je bila izdana aprila 1988. Tam smo obdelali
zavarovalniške podatke o po toči poškodovanih površinah in
o stopnji poškodovanosti na področju mariborske zavaroval48

nice. V obdelavi smo zajeli tri kulture in sicer 1. pešnico, rž in
hibridno pšenico, 2. merkantilno koruzo ter 3. vinsko trto. Ker
je zavarovan le del obdelovalnih površin, smo vse računali
glede na te površine. Tu primerjamo dve obdobji in sicer prvo
od leta 1974 do 1981 in drugo od 1982 do 1986 (po prestavitvi
radarja na Lisco). Zal nimamo podatkov za kasnejša leta.
Izračunali smo tri količine in sicer delež poškodovanih zavarovalnih površin (X), stopnjo poškodovanosti (Y), oboje izraženo v %, ter produkt X.Y, ki predstavlja delež poškodovanih
zavarovanih površin, normiranih na 100% škodo.
Povprečne vrednosti teh količin za obe obdobji in za posamezne vrste kmetijskih kultur so prikazane v naslednji tabeli:
1974/81

X
16,1
9,1
39,5
Y
17,6
24,5
24,5
X.Y
193,4
493,5
1645,5
1982/86
X
8,9
22,5
44,0
Y
15,5
14,1
18,8
X.Y
131,3
364,7
1339,9
Primerjava med istoležnimi količinami v obeh obdobjih kaže
na nekoliko povečan delež poškodovanih površin pri kulturah
2 in 3 ter na znatnejše zmanjšanje poškodovanosti v drugem
obdobju. Iz tega bi lahko sklepali, da so bile škode od toče na
Štajerskem po prestavitvi radarja na Lisco manjše kot v predhodnem obdobju, vendar pa moramo pri tem opozoriti na to,
da sta obravnavana niza (8 in 5 let), mnogo prekratka, da bi
lahko pri tako spremenljivi količini kot je toča, ugotovili
kakšne statistično signifikantne razlike.
Glede vprašanja o neučinkovitosti obrambe v posameznih
primerih lahko povemo, da OPT, kakršno poznamo in izvajamo, očitno (in na žalost) na splošno ni učinkovita, kar je
pokazala zgoraj omenjena študija, poleg nje pa tudi več
resnih znanstvenih eksperimentov drugod po svetu.
Kaj načrtuje vlada za ublažitev razmer v zdravstvu?
Dr. DRAGO PLEŠIVĆNIK, delegat v Družbenopolitičnem
zboru, je opozoril, da postaja ekonomska situacija v zdravstvu nevzdržna, saj znašajo izgube stotine milijonov din.
Neplačani ostajajo računi že za osnovne življenjske
potrebščine in za zdravila. Kaj načrtuje vlada, da bi vsaj
ublažila to brezizgledno situacijo, saj tako dalje ne gre več?!
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo mu je
odgovorilo:
Zavedamo se nevzdržnosti ekonomskega položaja v zdravstvu, ki temelji na prenizkih akontacijah v prvem polletju
letošnjega leta. Poleg tega pa ugotavljamo, da se je plačilo
zdravstvenih storitev mimo Republiške uprave za zdravstveno
varstvo v letošnjem letu močno zmanjšalo (preventiva na
račun delodajalcev, diagnostika in zdravljenje turistov tujih
državljanov in prebivalcev drugih jugoslovanskih republik).
Za preživetje v drugem polletju 1991 so že v teku ali pa so
predlagane naslednje reštive:
1. S 1. julijem se akontacije zvišajo za 38% na račun materialnih stroškov in za 18,5% za osebne dohodke;
2. Vsem zdravstvenim zavodom priporočamo, da zmanjšajo
storitvene in kadrovske zmogljivosti za tisti del, ki ni več
financiran iz drugih virov, torej mimo Republiške uprave za
zdravstvo;
3. V vsej Republiki Sloveniji naj veljajo enake, samo z zakonom predpisane pravice zavarovanih oseb; to pomeni, da se
vse lokalno priznane pravice ukinejo - predlog je posredovan
na Odbor za družbene dejavnosti Izvršnega sveta Republike
Slovenije v obravnavo 26. 8. 1991;
4. V letu 1991 se ne prizna nobenih novih, doslej nepriznanih
pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja;
5^S 1. septembrom 1991 se dvigne participacija za poprečno
6. Od prvega naslednjega dne, ko bolnišnični zdravnik ugotovi, da je bolnik pripravljen za odpust bodisi v domačo nego
bodisti v domsko oskrbo, plača bolnik oziroma svojci polno
ceno hotelskega dela oskrbe, če želijo, da se s hospitalizacijo
nadaljuje. Velja za vse oddelke vseh bolnišnic. Bolnik oziroma
njegovi svojci morajo biti o predvidenem odpustu obveščeni
najpozneje dva dni pred odpustom;
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7. Za vse preglede na zahtevo bolnika pri drugem zdravniku,
ne pri izbranem (lečečem) zdravniku v osnovnem zdravstvu, je
pregledani ne glede na starost in svojstvo zavarovanja, samplačnik. Isto velja za zahtevane specialistične preglede
s strani bolnika samega ali njegovih svojcev - če za preglede
lečeči zdravnik v Osnovem zdravstvu ni ugotovil indikacije;
8. Vse neupravičene stroške za zdravila, predpisana in izdana
na recept v breme Republiške uprave za zdravstveno varstvo,
se zaračuna zdravstvenemu zavodu, ki je omogočil uveljavitev
nepriznane pravice. V ta namen se poostri kontrola receptov,
ki že poteka od junija 1991 dalje. Račun za neupravičeno
izdana zdravila bo Republiška uprava za zdravstveno varstvo
lekarni zavrnila!
9. Za prve tri dni odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe
delavcu ni potrebno pridobiti zdravniškega poročila o odsotnosti z dela. Ta ukrep ne velja, kadar gre za nego družinskega
člana;
10. Vsi bolniki, ki so v bolniškem staležu nad 1 leto, se
obvezno predstavijo invalidski komisiji.
11. Zaostri se delovanje zdravniških konzilijev, ki - predvsem
v zvezi z bolniškim staležem - v številnih zdravstvenih zavodih ne opravljajo svojih nalog.
Ali imamo zopet obrambo pred točo in o škodi, ki
jo povzroča kmetom divjad
MARIJA POZSONEC, delegatka v Družbenopolitičnem
zboru, je na seji tega zbora 31. 7. 1991, postavila naslednji
vprašanji:
Na delegatsko vprašanje glede toče sem dobila odgovor, da
ni bilo možno izvesti obrambo zaradi zaprtega zračnega
prostora. Ker je nevarnost toče velika, sprašujem, ali je
obramba proti toči že postavljena, glede na to, da je zračni
prostor odprt. Odgovor pričakujem danes.
V obmejnih vaseh Goričkega divjad povzroča ogromno
škode. Ljudje se branijo proti njej, kakor vedo in znajo,
največkrat s svečami. Imam občutek, da se niti ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo, niti republiško lovsko društvo
nista preveč angažirala za rešitev tega problema. Posebno
republiško lovsko društvo bi moralo z ustreznejšimi sredstvi
pomagati ljudem. Ljudje so imeli in imajo ogromno škode,
zato predlagam, da se čimprej učinkovito reši problem
v dogovoru z Madžarsko, tudi z zaščitno ograjo, če je potrebno.
Za refundacijo škode, ki so jo ljudje leta in leta trpeli, pa naj
republiško lovsko društvo pomaga materialno pri asfaltiranju ceste, na katerega se pripravljajo v teh krajih zdaj. Ne bi
bilo prav, da bi divjad izgnala ljudi iz krajev, kjer so bivali
tisočletja.
Izvršni svet pa je posredoval naslednje odgovore:
1. Sistem obrambe pred točo na ozemlju Republike Slovenije
ponovno deluje v celoti, saj je bila 1. avgusta 1991 izvedena
akcija obrambe pred točo št. 4 nad območjem severovzhodne
Slovenije.
2. Z žgočim vprašanjem škode od velike divjadi, zlasti od
divjih prašičev in jelenjadi, na kmetijskih in gozdnih površinah, ki se je začela pojavljati v Prekmurju potem, ko so na
madžarski strani odstranili žične ovire ob meji, je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobro seznanjeno.
V okviru svojih pristojnosti zato sodeluje z lokalnimi dejavniki
tega območja, od občinskih skupščin do lovskih organizacij,
pri reševanju tega vprašanja.
Lovske organizacije oziroma vsa lovišča Pomurskega lovsko
gojitvenega območja so vedno štela glede divjega prašiča
v prosti predel. Zato odstrel divjih prašičev v Pomurskem
lovsko gojitvenem območju nikoli ni bil količinsko omejen in
tudi pri izbiri živali za odstrel ni bilo potrebno upoštevati
nobenih omejitev, ki jih je v rajonih za gojitev divjih prašičev
sicer predpisoval na 4. seji Skupščine lovske zveze Slovenije
dne 11.1. 1986 sprejeti »Samoupravni sporazum o enotnih
gojitvenih smernicah in rajonizaciji divjadi v SR Sloveniji za
obdobje 1986-1990«. Lovske organizacije so torej že leta
odstreljevale toliko divjih prašičev kolikor so jih mogle. Kolikšen je bil ta odstrel v letih 1984-1990 je prikazano v tabeli 1.,
kjer pa žal manjkajo podatki o odstrelu v loviščih lovskih
družin za leto 1990 ker teh podatkov družinam še ni uspelo
zbrati.
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TABELA 1: Odstrel divjih prašičev v Prekmurju po loviščih:
leto

v lov.
družinah

GL
»Fazan«

GL
»Kompas«

SKUPAJ

1984
150
1985
176
1986
131
1987
131
1988
182
1989
158
1990
ni podatkov
SKUPAJ
(928)

24
9
20
7
8
27
37
132

129
124
55
85
104
46
121
664

303
309
206
223
294
231
(151)
(1.724)

Iz tabele sledi da gojitveni lovišči »Fazan« Beltinci in predvsem »Kompas« Petrovci ne jemljeta bolj resno samo statističnih podatkov o odstrelu (kar sta jih za leto 1990 že davno
dostavili, medtem ko tega lovske družine do danes - začetek
avgusta 1991 - še niso storile) ampak tudi sam odstrel. To
dokazuje podatek, da so v letih 1984-1989 lovišča lovskih
družin v Prekmurju na 60.397 ha lovne površine uplenile 928
divjih prašičev, medtem ko je gojitveno lovišče »Kompas«
v istem času na okroglo 5 x manjši površini uplenilo 543
divjih prašičev. Kakorkoli bi že bilo mogoče z bolj strokovnim
lovom odstrel divjih prašičev v loviščih lovskih družin po vsej
verjetnosti tudi povečati, pa to bržkone škode na poljih od te
divjadi ne bi odpravilo, ker iz madžarske strani, kjer so gozdovi bolj razsežni in strnjeni, na obdelane površine Prekmurja
nenehno dotekajo novi divji prašiči.
Če ne bo ukrepov tudi na madžarski strani je samo z ukrepanjem pri nas vprašanje škode od divjih prašičev tako rekoč
nerešljivo.
Ker je glede divjih prašičev bilo s povečanim odstrelom tako
rekoč vse storjeno, se je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano osredotočilo na ureditev vprašanj v zvezi z jelenjadjo. Glede jelenjadi so si zlasti v loviščih lovskih družin
predstavljali predvsem kot prost odstrel trofejnih jelenov
medtem ko so odstrel košut in mlade jelenjadi, ki povzroča
večji del škode malone docela zanemarili. Tako so leta 1988
v loviščih prekmurskih lovskih družin odstrelili kar 60 jelenov
a samo 13 košut in 11 telet.
Na pobudo gozdarske inšpekcije SO Murska Sobota se je 29.
3. 1989 sestala komisija, v kateri je bil udeležen tudi predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in si
ogledala škodo od jelenjadi v Črnem logu in Polani.
Komisija je zahtevala od lovsko gojitvenega območja povečanje odstrela jelenjadi v pravilni sestavi in poenotenje lovne
dobe za jelenjad z Madžarsko. Na podlagi sklepov te komisije
je Zveza lovskih družin Prekmurja poslala vlogo za podaljšanje lovne dobe na jelenjad. Na to vlogo je bila izdana odločba
št. 324-01-15/89, s katero je dovoljeno loviti teleta jelenjadi
obeh spolov, košute junice in jelenčke lanščake od 1. 7. do 15.
2. naslednjega leta v letu 1989 in 1990. S tem je bil za te
kategorije jelenjadi poenoten lovni čas pri nas s tistim na
madžarski strani. To naj bi preprečilo, da bi se v času ko se
lovna doba pri nas po zakonu februarja, jelenjad ne zatekala
v gozdove na naši strani. Kljub zahtevi po drugačni strukturi
odstrela in podaljšanju lovne dobe na mlado jelenjad pa je bil
odstrel jelenjadi v Prekmurju v letu 1989 razmeroma nizek in
ponovno neustrezno sestavljen zlasti po loviščih lovskih
družin:
Tabela 2.: Odstrel jelenjadi po količini in sestavi leta 1989
jeleni košute

teletaSKUPAJ

lovišča
lov. družin
57
22
17
96
GL »Fazan« Beltinci
6
7
3
16
GL »Kompas« Petrovci
27
18
17
62
SKUPAJ
*"
90
47
37
174
Kako neugodna je bila sestava odstrela kaže da so po lovskih
družinah ponovno odstrelili mnogo preveč jelenov in premalo
košut in mlade jelenjadi saj je bilo razmerje jeleni:netrofejna
jelenjad 57:39 v loviščih lovskih družin in 6:10 v lovišču
»Fazan« ter 27:35 v lovišču »Kompas« kar tudi ne zadovoljuje.
Kot je ugotovila na pobudo gozdarske inšpekcije sklicana
komisija kjer so bili prisotni predstavniki SO Murska Sobota
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in Lendava, predstavniki lovskih organizacij in predstavniki
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 8. 3.1991 je
bilo ugotovljeno da škoda od jelenjadi še vedno narašča, da
lovske družine odstreljujejo premalo jelenjadi in da je odstrel
še vedno nepravilno sestavljen. Zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi ugotovitev komisije
20. 3.1991 izdalo odločbo št. 324-01/97-91 s katero predpisuje
minimalno obvezni odstrel jelenjadi v loviščih lovskih organizacij 268 glav ali 50% več od leta 1990 realiziranega odstrela
jelenjadi. V odločbi je točno predpisana struktura odstrela
glede odraslih jelenov in košut za katere veljajo z zakonom
določene lovne dobe. Teleta jelenjadi, košute junice in
jelenčke lanščake pa odločba dovoljuje v letih 1991 in 1992
odstreljevati vse leto tudi izven z zakonom določene lovne
dobe v neomejenem številu. Tako je dana možnost že za 50%
povečani minimalno obvezni odstrel jelenjadi tudi bistveno
preseči. To pa je seveda odvisno od prizadevanj lovskih organizacij in tudi od tega kako odločno bodo pristojni občinski
organi od lovskih organizacij takšno prizadevanje zahtevali.
Dne 15. 4. 1991 pa je bil tudi sestanek s kmetovalci na
Goričkem, ki sta se ga udeležila predstavnika Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na osnovi pritožb o nevzdržnih škodah, ki jih povzročajo divji prašiči je Ministrstvo
dne 22. 4. 1991 izdalo odločbo št. 324-1/91 SI s katero je
storjen še zadnji možni korak za povečanje odstrela divjih
prašičev. Čeprav to nasprotuje vsem etičnim načelom lova
divjadi in je zato z vsemi evropskimi zakoni o lovstvu vključno
z našim strogo prepovedano je ta odločba dovolila lov na
divje prašiče ponoči s pomočjo umetnih virov svetlobe torej
s pomočjo reflektorjev.
Kot je iz navedenega videti je storjeno prav vse možno, da bi
omogočili čim večje odstrele divjih prašičev in jelenjadi na
območju Prekmurja, zato so občutki g. Pozsonec da se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni preveč angažiralo za reševanje tega problema očitno neutemeljeni. Ministrstvo je po zakonodajni plati dalo vse možnosti lovskim
organizacijam za reševanje problema. Sedaj je stvar lovskih
organizacij in tudi pristojnih služb v občinskih skupščinah, da
te možnosti udejanijo.
Tudi Lovska zveza Slovenije poizkuša problem reševati
v dogovorih z Madžarsko za kar jo pooblašča sedanji zakon
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Ur. list
SRS, št. 25/76 in 29/86). Kot pri vseh dogovorih s tujino doslej
Lovska zveza Slovenije nastopa docela samostojno in ne išče
sodelovanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano niti ga o rezultatih dogovorov ne obvešča. Vendar nam
je uspelo neuradno dobiti zapiske teh pogovorov, ki jih prilagamo.
Priloga:
- protokol srečanja delegacij
LZ Madžarske in LZ Slovenije
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PROTOKOL srečanja delegacij Lovske zveze Madžarske in
Lovske zveze Slovenije
Na povabilo Lovske zveze Slovenije, je v dneh 27. in 28. maja
1991, bila v Ljubljani delegacija Lovske zveze Madžarske, ki
so jo sestavljali:
dr. Miklos Sinkovils, generalni sekretar,
Janos Pechtol, višji vodja gospodarskega oddelka,
Josef Kovacs, višji vodja finačnega oddelka,
dr. Gyula Fatalin, predsednik deželne komisije za veliko divjad
in predsednik Lovske zveze komitata Zala,
Geza Paldy, predsednik Lovske zveze komitata Baranya.
Delegacija se je pogovarjala z delegacijo Lovske zveze Slovenije, ki so jo sestavljali:
Bruno Skumavc, predsednik skupščine LZS,
Peter Šuler, predsednik izvršnega odbora LZS,
Veljko Varićak, samostojni svetovalec,
Branko Radišič, predsednik izvršnega odbora ZLD Prekmurje,
Geza Bačič, direktor lovišča »Kompas«, Petrovci,
Aleksander Becr, predsednik komisije za varstvo in aoiitev
divjadi.
Glavni namen razgovora je bil vzpostaviti med obema zvezama tako sodelovanje, ki ustreza potrebam lovstva in duhu
časa.
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V razgovorih so si predstavniki obeh zvez izmenjali osnovne
podatke o svojih organizacijah, o spremembah pogojev za
lovstvo in lovsko zakonodajo ter se dogovorili, da bodo na teh
področjih tesnejše sodelovali. Posebna pozornost je bila
namenjena obravnavi najbolj aktualnih problemov, to je
gospodarjenju z jelenjadjo in divjimi prašiči na obmejnem
območju. Gre za problem prevelike številčnosti tako ene kot
tudi druge vrste divjadi in velikih škod, ki v zvezi s tem
nastajajo.
Obe delegaciji sta se dogovorili, da bodo na obmejnem
območju usklajevali gojitvene ukrepe, kakor tudi lovne dobe
za vse vrste divjadi, pri čemer je temeljno izhodišče, da se
v mejnem območju uveljavi tisti režim, ki je za divjad ugodnejši.
Na mejnem območju z Jugoslavijo je na Madžarskem v komitatih Zala in Vaš ena od najbolj kakovostnih populacij jelenjadi, ki pa je po ocenih obeh strani preštevilna. Zato se tako
madžarska kot tudi slovenska lovska organizacija zavzemata,
da se številčnost te jelenjadi zniža, vendar da se ta kakovost
populacije jelenjadi ohrani.
Glede divjih prašičev pa sta obe delegaciji ugotovili, da je
številčnost le-teh odločno previsoka. Po mnenju madžarske
delegacije divji prašiči na kmetijskem območju ne sodijo
v prosto naravo, ampak le v obor. Obe delegaciji sta se tudi
dogovorili za radikalno znižanje številčnosti divjih prašičev na
mejnem območju in s tem tudi zmanjšanju škod na kmetijskih
pridelkih.
Lovska zveza Madžarske in Lovska zveza Slovenije si bosta
prizadevali za dobro medsebojno strokovno sodelovanje tudi
pri gojitvi in gospodarjenju z malo divjadjo ter izmenjavo
strokovnjakov, izkušenj ter tehnologije s tega področja.
Lovska zveza Slovenije je sprejela na znanje informacijo, da
bo predvidoma ob priliki EXPO 96 v Budimpešti tudi svetovna
lovska razstava. V kolikor take razstave ne bo, bo madžarska
lovska organizacija skušala organizirati razstavo lovskih organizacij dežel, vključenih v delovno skupnost Alpe-Jadran.
Glede realizacije dogovorjenega v obmejnem območju bosta
Lovska zveza Madžarske in Lovska zveza Slovenije na podlagi
splošnega sporazuma, katerega bosta podpisali, pooblastili
svoje območne lovske organizacije, da bodo skrbele za izvajanje sporazuma. Predstavniki teh zvez (ZLD Prekmurje in LZ
komitatov Zala ter Vaš) so bodo sestajali po potrebi, na letni
sestanke pa bodo vabili tudi predstavnike Lovske zveze Madžarske in Lovske zveze Slovenije.
Naslednji sestanek bo sklicala Lovska zveza Madžarske. Na
tem bo podpisan osnoven sporazum med madžarsko in slovensko lovsko organizacijo, s člemer bodo precizirani nameni
in načini sodelovanja. Sestanek bo predvidoma oktobra 1991
na Madžarskem.

Lovska zveza Madžarske, ki jo zastopa predsednik
in
Lovska zveza Slovenije, ki jo zastopa predsednik Bruno Skumavc, dipl. ing.,
skleneta SPORAZUM
O SODELOVANJU OBEH LOVSKIH ORGANIZACIJ
1.
Obe lovski organizaciji se sporazumeta predvsem:
- da bosta strmeli za na etničnih načelih temelječe razumevanje in izvajanje lova;
- da bosta ohranjevali interese lovstva v skladu z varstvom
narave in živalstva ter strmeli za pogojem okolja ter zahtevam
kmetijstva in gozdarstva prilagojeno gojitev divjadi!
- da bosta na obmejnem območju med Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo ustanovile gojitveno skupnost za
gojitev in skupno gospodarjenje z veliko divjadjo, zlasti jelenjadjo in divjimi prašiči, ne glede na državno mejo):
- da bosta za ožje obmejno območje uskladile lovno dobo za
divjad;
- da si bosta izmenjavali strokovne izkušnje ter znanstvene
izsledke na področju gojitve in gospodarjenja z divjadjo!
- da se bosta trudili za kar se da tesno sodelovanje med
obema organizacijama tudi na ostalih področjih skupnega
interesa.
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2.
Za neposredno sodelovanje lovskih organiazcij na obmejnem
območju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
obe zvezi pooblaščata regionalne zveze iz Murske Sobote
oziroma Zale in Vaša.
3.
Delegaciji obeh republiških lovskih zvez se bosta sestajali po
potrebi, s tem da bo kraj sestanka izmenoma na območju
Republike Madžarske in Republike Slovenije.
Sodelovanje obmejnih lovskih organizacij poteka preko
skupne stalne komisije, ki je šestčlanska in v katero imenuje
vsaka stran po tri člane.
Komisija predvsem usklajuje smernice za enotno gospodarjenje z divjadjo in opravi vsakoletno ocenitev odstrela.
Predstavnika obeh republiških lovskih zvez se bosta kot opazovalca udeleževala tudi rednih letnih sestankov obmejnih
lovskih organizacij.
Vsaka stran nosi svoje stroške za udeležbo na teh sestankih
sama.
4.
Protokol o srečanju delegacij Lovske zveze Madžarske in
Lovske zveze Slovenije v Ljubljani dne 27. in 28. maja 1991 je
sestavni del tega sporazuma.
5.
Ta sporazum je napisan v madžarskem in slovenskem jeziku,
od katerih ima vsak enako veljavo.
6.
Sporazum stopi v veljavo z dnem, ko je podpisan.

O težavah pri obveščanju
ŽARKO PREGELJ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
pristojno službo Skupščine Republike Slovenije in republiškega izvršnega sveta oziroma Ministrstva za notranje
zadeve zaprosil naj mu pojasnita zakaj so bili on in večina
ostalih poslancev na Obali prepozno obveščeni o sklicu
izredne seje republiške skupščine v soboto, 29. junija 1991,
ob 22. uri.
Generalni sekretar Skupščine Republike Slovenije mu je
odgovoril: Kot vodja služb Skupščine Republike Slovenije
dajem naslednji odgovor:
V soboto 29. 6. 1991 me je okrog 14. ure predsednik skupščine dr. France Bučar obvestil, da je sklicana skupna seja
zborov za 22. uro zvečer in mi naročil, da pripravimo vse
potrebno za nemoten in varen potek seje. Obvestil me je, da
je seja sklicana po posebnem načrtu.
Glede na to, da je predsednik skupščine dal ukaz, da se seja
skliče po posebnem načrtu, je vse naloge v zvezi z obveščanjem delegatov in zagotovitvijo njihovega prevoza v skupščino prevzelo Ministrstvo za notranje zadeve. Dolžnost
službe je bila le, da zagotovi vse tehnične, organizacijske in
administrativne pogoje za potek seje, kar je tudi bilo storjeno.
Ministrstvo za notranje zadeve pa mu odgovarja z naslednjim:
Glede na varnostne razmere, ki so nastopile po agresiji JA
na našo Republiko, so organi za notranje zadeve izvajali vse
potrebne varnostne ukrepe za zagotovitev osebne varnosti
poslancev in nemotenega poteka dela Skupščine Republike
Slovenije. V zvezi s sklicem izredne seje republiške skupščine
dne 29. 6. 1991 ob 22. uri je bilo organom za notranje zadeve
naloženo, da o sklicu seje obvestijo poslance in jim omogočijo varen prihod na to sejo. UNZ Koper je preko Postaje
milice Koper telefonično obveščala poslance o sklicu izredne
seje. Poslanec Pregelj je bil o tem obveščen okoli 21. ure in ne
ob 23.15, kot to navaja v svojem delegatskem vprašanju. Ker
ga ni bilo doma, je sporočilo sprejela njegova žena, s prošnjo,
da g. Pregelj pokliče oz. se zglasi na Postaji milice Koper. Na
podlagi telefonskih obvestil se je na UNZ Koper zbralo
6 poslancev; ugotovljeno je tudi bilo, da so trije poslanci že
v Ljubljani, ostali zaradi drugih razlogov (bolezen, tujina) niso
prišli. Na celotnem območju UNZ Koper je bila tedaj postavljena popolna zapora cestne povezave z Ljubljano, prav tako
poslancev ni bilo mogoče varno prepeljati v Ljubljano preko
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Hrvaške ali Italije. Po konzultaciji s šefom kabineta republiške
skupščine g. Matjažem Jugovičem, in ponovni proučitvi možnosti varnega odhoda poslancev, je bilo sprejeto stališče, da
se odhod poslancev prekliče.
Poslanec Žarko Pregelj je bil o preklicu odhoda telefonično
obveščen okoli 21.30; tudi ta preklic je prejela njegova žena.
Kakšen je oziroma bo delovno pravni status
delavcev zaposlenih v bivših zveznih organih?
DUŠAN SEMOLIČ, delegat Družbenopolitičnega zbora, je
postavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije prosim za
odgovor na vprašanje — kakšen je oziroma kakšen bo
delovno pravni status delavcev zaposlenih v bivših zveznih
upravnih organih, ki so delali na območju Republike Slovenije? Ugotovljeno je, da ti delavci še niso dobili ustreznih
informacij oziroma niso dobili v podpis novih odločb o sklenitvi delovnih razmerij v republiških upravnih organih, kar
povzroča med njimi veliko negotovost. Znano je, da na
osnovi zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91),
ostajajo osebni dohodki delavcev carinske službe, do uskladitve sistemizacije delovnih mest in nomenklature nazivov,
nespremenjeni. Nasprotno temu pa se vrši diskriminacija do
delavcev drugih bivših zveznih organov v Republiki Sloveniji — deviznega inšpektorata, sanitarnega, veterinarskega,
fitopatološkega in inšpektorata kontrole meril. Pri teh delavcih je zmanjšanje osebnih dohodkov za približno 25 do 50%
kar je odvisno od delovnega mesta. Izvršni svet skupščine
Republike Slovenije sprašujem o vzrokih teh razlik pri izplačilih osebnih dohodkov? Hkrati dajem pobudo, da se njihov
status na področju osebnih dohodkov izenači.«
Izvršni svet skupščine Republike Slovenije daje na vprašanje
naslednje poročilo:
S 25. junijem 1991 je začel veljati novi zakon o organizaciji in
delovnem področju republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/
91) s katerim je Republika Slovenija prevzela upravne naloge
in funkcije iz zvezne pristojnosti. Z zakonom so tako nastali
tudi nekateri novi republiški upravni organi v katerih delovno
področje sodijo naloge, ki so jih do uveljavitve tega zakona
opravljali zvezni upravni organi (30. člena zakona). Začetek
dela teh organov je vezan na dan, ki ga določi ustavni zakon.
Po drugem odstavku 6. člena ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) pa je določeno,
da delavci teh organov nadaljujejo z delom kot delavci upravnih organov Republike Slovenije. S tem se zagotavlja kontinuiteta delovnih razmerij delavcev, ki tako na podlagi citiranih
zakonov avtomatično preidejo v ustrezni republiški upravni
organ. Republiška uprava za kadre je za vse delavce, ki so
delali v bivših zveznih upravnih organih ali njihovih delih na
območju Republike Slovenije pripravila odločbe o njihovem
prevzemu v upravnem organu Republike Slovenije. V tem
času so bile nekaterim delavcem te odločbe že vročene (1/71991 so bila odločbe vročene delavcem, ki opravljajo dela na
področju zdravstva, tržišča in splošnih gospodarskih zadev),
delavcem carinske službe se odločbe vročajo v zadnjih dneh,
delavcem na področju kmetijstva pa je bila zaenkrat izdana
skupna odločba o njihovem prevzemu.
V zvezi z nagrajevanjem delavcev, ki so delali v bivših zveznih
upravnih organih je samo zakon o carinski službi (Uradni list
RS, št. 1/91) določil, da ostanejo notranja razmerja med osebnimi dohodki delavcev carinske službe do sprejetja novih
sistemizacij nespremenjena. Za ostale delavce pa velja
načelno stališče, sprejeto v Komisiji za kadrovske in administrativne zadeve pri Izvršnem svetu Skupščine RS in sicer, da
se jim osebni dohodki določajo v skladu s koeficienti, ki jih za
taka delovna mesta predpisuje sklep Izvršnega sveta o določitvi koeficientov za določanje osebnih dohodkov (Uradni list
RS, št. 2/91). Seveda pa zaradi vseh sprememb, ki jih je
prinesel novi zakon o delovnem področju republiške uprave,
republiški upravni organi že spreminjajo oziroma pripravljajo
nove sistemizacije delovnih mest. Zakon določa za pripravo
teh aktov dvomesečni rok, vendar pa si bo Izvršni svet Republike Slovenije zaradi že obravnavanih problemov prizadeval,
da bodo pripravljene v najkrajšem možnem času; s tem pa
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bodo na enakih izhodiščih urejeni tudi osebni dohodki vseh
delavcev v republiški upravi.
O ponovnem zagonu JE Krško
IVAN TOMŠE, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na 22.
seji zbora, dne 18. 7.1991, podal ustno vprašanje direktorju
Republiške uprave za jedrsko varnost mag. Miroslavu Gregoriču, kdo mu je dal garancijo, da se je odločil preklicati
odločbo o zaustavitvi jedrske elektrarne Krško.
Ob obravnavi navedenega vprašanja je Izvršni svet Republike
Slovenije sprejel naslednji odgovor:
Že kmalu po začetku oboroženih vojaških napadov 27. 6.
1991 v Republiki Sloveniji je NE Krško 28. 6. 1991 po posvetovanju z Ministrstvom za energetiko, Ministrstvom za obrambo
in Republiško upravo za jedrsko varnost (RUJV), skladno
z obrambnim načrtom zmanjšala moč elektrarne na 75%. To
zmanjšanje moči ni toliko v funkciji povečanja jedrske varnosti kot je ukrep v smeri povečanja stabilnosti in zanesljivosti
elektrodistribucijske mreže.
Več tednov pred tem so se pojavile anonimne grožnje
o letalskem napadu na jedrsko elektrarno, kot tudi javno
izražena podobna grožnja četniškega vodje v Srbiji. Vse te
grožnje so bile deležne precejšnje pozornosti medijev. Ob tej
priliki je bilo fizično zavarovanje poostreno.
V času, ko so potekali letalski napadi na letališče Brnik 28.
6. 1991 in so vojaška letala s polno oborožitvijo preletavala
slovenski zračni prostor, je direktor RUJV na srečanju šefov
upravnih organov za jedrsko varnost držav Evropske skupnosti in držav bivšega vzhodnega bloka na sedežu Evropske
skupnosti v Bruslju, obvestil svoje kolege in Evropsko skupnost o nastalem položaju v Sloveniji. Apeliral je na prisotne,
da preko svojih vlad opozorijo jugoslovansko zvezno vlado in
vojaški vrh, naj spoštujejo nedotakljivost jedrskih objektov.
O grožnjah je bila obveščena tudi ministrska trojka Evropske
skupnosti, ki je bila tedaj na poti v Beograd.
Po dogovoru o prekinitvi ognja, ki je bil dosežen 30. 6. 1991
med obiskom ministrske trojke Evropske skupnosti so se 1. 7.
1991 po vsej Sloveniji, kot tudi v širšem področju okoli NE
Krško, obnovili spopadi med JA in TO. Okoli 18. ure tega dne
so trije avioni JA v zelo nizkem letu preleteli reaktorsko
zgradbo NE Krško, kar je bilo očitno opozorilo in ogrožanje
jedrske varnosti. V tedanjih pogojih eskalacije sovražnih
napadov se je zdel verjeten tudi letalski napad na elektrarno.
Zato je Republiška uprava za jedrsko varnost, po predhodnem
telefonskem posvetovanju s pristojnimi organi in organizacijami (Ministrstvom za obrambo, Republiškim štabom za
civilno zaščito, Ministrstvom za notranje zadeve, Nuklearno
elektrarno Krško in Institutom Jožef Štefan), še istega dne ob
23.50 izdala odločbo o ustavitvi elektrarne do stanja hladne
ustavitve z navedbo, da odločba velja do njenega preklica.
Odločba je bila elektrarni, skladno z ustaljeno proceduro
RUJV, dostavljena po telefaksu.
Ob ustavitvi elektrarne so tekle intenzivne akcije na tehničnem, organizacijskem in upravnem nivoju za ohranjanje in
zboljšanje jedrske varnosti v nastalih razmerah. O ustavitvi so
bila obveščena vsa pristojna ministrstva v Sloveniji, jugoslovanska vlada, domača in tuja javnost. Prav tako pa smo,
v pogojih slabih komunikacij, poslali obvestilo o stanju v Sloveniji ter o ustavitvi NEK na okoli 30 tujih uprav za jedrsko
varnost oziroma mednarodnih organizacij za jedrsko energijo, posebej pa so bili po telefonu obveščeni Mednarodna
agencija za atomsko energijo (MAAE) in ameriška Jedrska
upravna komisija (US NRC).
Med temi naslovniki velja posebej omeniti direktorja Agencije za jedrsko energijo OECD dr. Kunihiko Uematsuja, direktorja Svetovnega združenja jedrskih obratovalcev Lorda
Marshala of Goring in direktorja MAAE, g. dr. Hansa Blixa
katerega je RUJV zaprosila, naj opozori jugoslovansko vlado,
da predstavlja ravnanje JA neposredno grožnjo jedrski varnosti, posledice vojaških aktivnosti pa so lahko zelo resne in
pripeljejo do katastrofe.
Dne 2. 7.1991 je RUJV o ustavitvi elektrarne in o nevarnosti
eskalacije vojaših akcij s strani JA v okolici NE Krško obvestila
tudi zveznega sekretarja za energetiko in industrijo, g. Stevana Santo, ter ga prosila da o takšni nevarnosti opozori
vlado SFRJ.
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Kopijo teksta, ki ga je poslala tujim upravam oziroma mednarodnim organizacijam po telefaksu ali teleksu je RUJV
pošiljala v vednost tudi Ministrstvu za varstvo okolja in urejanje prostora, Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za
energetiko, Ministrstvu za informiranje, Ministrstvu za
obrambo, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za
zdravstvo, družino in socialno varstvo, Ministrstvu za znanost
in tehnologijo ter generalnemu sekretarju Izvršnega sveta.
Tudi o ostalih akcijah oziroma dopisovanjih so bili pristojni
organi sprotno obveščeni.
Vse zgoraj naštete domače in mednarodne organe oziroma
organizacije je RUJV po ustavitvi elektrarne še naprej obveščala o razmerah v NE Krško.
Kot posledica intenzivnega sodelovanja s tujino je dne 2. 7.
1991 direktor US NRC (Ameriška jedrska upravna komisija), g.
Ivan Selin o ogrožanju NE Krško obvestil namestnika državnega sekretarja g. Lavvrence Eagelburgerja, ki je še isti dan
poklical jugoslovanskega ambasadorja v ZDA na razgovor
o situaciji v Sloveniji, ter posebej o ogrožanju NE Krško.
Na ogrožanje elektrarne je med drugimi reagirala Agencija za
jedrsko energijo pri OECD in Evropska gospodarska skupnost. Več držav je izrazilo zaskrbljenost pri Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju, tako da je 4. 7. 1991 g.
VVilliam Dircks, namestnik direktorja MAAE (direktor dr. Hans
Blix je bil na misiji v Iraku), naslovil pismo na predsednika
Predsedstva SFRJ g. Stipeta Mesiča, v katerem ga prosi, da
potrdi prepričanje držav članic MAAE da je jugoslovanska
vlada izvedla vse potrebne ukrepe s katerimi bi preprečila vse
nasilne in vojaške akcije, ki bi lahko ogrozile jedrsko varnost.
Zunanji ministri Italije, Avstrije in Madžarske so o tem razpravljali v istem tednu v Budimpešti.
Obenem s pritiskom mednarodne strokovne javnosti ter političnim pritiskom na najodgovornejše jugoslovanske organe,
je tudi predsednik Predsedstva R Slovenije g. Milan Kučan 11.
7. 1991 pisno opozoril Predsedstvo SFRJ na početje JA, ki ga
organi Republike Slovenije in javnost razumejo kot neposredno grožnjo z napadom na jedrsko elektrarno. Opozoril je
na spoštovanje ženevske konvencije in dveh resolucij Mednarodne agencije za atomsko energijo iz Dunaja o nenapadanju
jedrskih objektov. Predsedstvu Jugoslavije je predlagal, da
zagotovi v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti, da bodo
JA in drugi zvezni organi brezpogojno spoštovali mednarodne pravne akte, ki prepovedujejo ogrožanje in napadanje
jedrskih objektov. Od predsedstva Jugoslavije je pričakoval
nedvoumen odgovor in zagotovilo, da v prihodnje ne bo več
prihajalo do kršitev mednarodnih aktov o nenapadanju in
zaščiti jedrskih objektov, katerih podpisnica je tudi SFRJ. Pri
pripravi strokovnih podlog tega dopisa je sodelovala tudi
RUJV.
Na prošnjo RUJV je 12. 7. 1991 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije poslalo pisno mnenje, v katerem sporoča, da
vojaške razmere z vidika NE Krško niso take, da bi grozil nov,
neposreden napad na Republiko Slovenijo, da pa dolgoročno
tega ni mogoče izključiti. K ohranjanju tedanjih razmerje po
mnenju MO delno prispeval tudi prihod prvih mednarodnih
opazovalcev v Republiko Slovenijo.
Kot posledica dopisa RUJV je 12. 7. 1991 prispel pisni odgovor Zveznega sekretariata za energetiko in industrijo SFR
Jugoslavije, ki je v Jugoslaviji pristojen in odgovoren za energetiko, uporabo jedrske energije in jedrsko varnost, v katerem
jugoslovanski zvezni minister g. Stevan Santo zagotavlja, da
bo vlada SFR Jugoslavije spoštovala vse mednarodne sporazume s področja varnega delovanja jedrskih objektov
vključno z Resolucijo Mednarodne agencije za atomsko energijo o nenapadanju jedrskih objektov št. 407 iz 1983. leta.
Kot odgovor na dopis RUJV je 16. 7. 1991 prispel odgovor
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve SFR Jugoslavije
Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju in državam članicam, da je predsednik Predsedstva SFR Jugoslavije
seznanjen s pismom, ki mu ga je poslala Mednarodna agencija za atomsko energijo z dne 4. 7. 1991, in da vlada SFR
Jugoslavije zagotavlja, da je nedotakljivost in varnost NE
Krško stalna skrb jugoslovanske vlade in ostalih pristojnih
organov.
Po sprejemu brionske Skupne deklaracije in po podpisu
Memoranduma o soglasju o kontrolni misiji za Jugoslavijo
dne 13. 7. 1991, ob pisnih zagotovilih zveznih organov SFR
Jugoslavije, ob upoštevanju internacionalizacije problema ter
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izvedenih tehničnih, organizacijskih in upravnih ukrepih, ki so
povečali varnost NE Krško, so nastopili pogoji za ponovno
obratovanje elektrarne.
Detajlni opis vseh ukrepov in opreme za varno obratovanje
jedrske elektrarne v tem odgovoru ni naveden, saj se le ta
prepleta z obrambnimi načrti.
Republiška uprava za jedrsko varnost je izdala odločbo št.
318-14/91-1714/MK z dne 16. 7. 91, s katero je razveljavila
odločbo št. 318-29/89 z dne 1. 7. 91. Tudi pri izdaji te odločbe
je RUJV postopala enako kot pri izdaji prve odločbe; najprej
jo je s telefaksom posredovala NE Krško, nato pa vsem pristojnim ministrstvom, obvestila pa je tudi javnost.
Tudi sklep Predsedstva SFR Jugoslavije z dne 18. 7. 1991
o umiku JA z ozemlja Republike Slovenije povečuje jamstvo,
da ne bo prišlo do ponovnega neposrednega ogrožanja jedrske varnosti v elektrarni v Krškem.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zato meni, da je
bilo za varnost obratovanja jedrske elektrarne izvedeno vse
potrebno.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je pripravila odgovor Republiška uprava za jedrsko varnost v sodelovanju z Ministrstvom za energetiko
Je Republika Slovenija neodvisna in samostojna
država ali je še del Jugoslavije?
MATJAŽ ŠINKOVEC, delegat v Družbenopolitičnem zboru,
je republiški izvršni svet med drugim zaprosil, naj mu predloži podrobno pravno in politično tolmačenje konsekvenc
Brionske deklaracije na našo osamosvojitveno zakonodajo.
Prosil tudi je, da mu Izvršni svet pripravi jasen odgovor na
vprašanji ali je Republika Slovenija neodvisna in samostojna država ali pa je še del Jugoslavije?
Dobil je naslednji odgovor:
Po mednarodnem pravu je obstoj države podan, če so podani
trije bistveni elementi: ozemlje, prebivalstvo, efektivna oblast.
Nastanek države je torej dejstvo, država nastane ne glede na
to ali jo druge države priznajo ali ne. Mednarodno priznanje
pa utrjuje zunanjo dimenzijo njene državnosti.
Republika Slovenija je dne 25. junija 1991 s sprejetjem treh
aktov (Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine..Deklaracije ob neodvisnosti) proglasila neodvisnost.
Z uveljavitvijo temeljne ustavne listine je za Republiko Slovenijo prenehala veljati Ustava SFRJ, Republika Slvoenija pa
je prevzela vse pravice in dolžnosti, ki so bile z Ustavo Republike Slovenije in Ustavo SFRJ prenešene na organe SFRJ
Prevzem izvrševanja teh pravic in dolžnosti je uredil ustavni
zakon za izvedbo temeljne ustavne listine, ki določa, da
organi Republike Slovenije prevzamejo v skladu s tem zakonom izvrševanje pravic in dolžnosti, ki so bile z Ustavo Republike Slovenije in Ustavo SFRJ prenešene na organe SFRJ.
Istega dne je pričelo veljati 14 zakonov, bistvenih za delovanje
Republike Slovenije kot neodvisne države (objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije št. 1/1991, letnik I). Nadomestili
so jugoslovansko zakonodajo na posameznih področjih,
ostalo jugoslovansko zakonodajo pa je Republika Slovenija
v skladu s 4. členom ustavnega zakona prevzela kot svojo, če
ni v nasprotju z njeno zakonodajo.
Uresničevanje teh predpisov bi pomenilo izvajanje dejanske
in izključne oblasti organov Republike Slovenije na njenem
območju, s čimer bi bil po mednarodnem pravu izpolnjen še
zadnji pogoj za nastanek neodvisne države.
S sprejetjem Skupne izjave na Brionih 7. julija so vse udeležene strani v razgovorih vzele na znanje deklaracijo Evropske
skupnosti in njenih držav članic, sprejeto 5. 7. 1991 in
ponovno potrdile svojo zavzetost za uresničevanje predlogov
Evropske skupnosti z dne 30. 6. 1991, da bi zagotovili prekinitev ognja in omogočili pogajanja o prihodnosti Jugoslavije.
Gre za predlog o sprejetju prekinitve ognja ter vrnitvi oboroženih sil v kasarne; odložitev uveljavljanja Deklaracije ob
neodvisnosti Slovenije za obdobje treh mesecev (do 7. 10.
1991); ponovno vzpostavitev ustavnega reda z imenovanjem
predsednika in podpredsednika Predsedstva SFRJ. V zvezi
z omenjenimi predlogi je bil na Brionih dosežen sporazum,
o oblikah in načinu uresničevanja, ki jih vsebuje priloga
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I deklaracije v točkah I do IV:
I. Režim na meji:
Nadzor mejnih prehodov bo v rokah slpvenske policije.
Delovala bo v skladu z zveznimi predpisi.
II. Carine:
Sporazum, ki so ga podpisali predstavniki zvezne vlade in
vlada Republike Slovenije 20. 6. 1991, je ponovno potrjen in
bo uresničen. Carine ostajajo zvezni prihodek, carino pa bodo
pobirali slovenski carinski uradniki, ki jo bodo nakazali na
skupni račun, ta pa bo pod nadzorom zveznih in republiških
ministrov za finance in enega ali dveh zunanjih nadzornikov.
III. Nadzor zračnega prometa:
Za celotno Jugoslavijo obstaja enoten nadzor zračnega prometa. Notranji in mednarodni zračni promet nad Jugoslavijo
nadzorjujejo in zagotavljajo pooblaščene zvezne oblasti.
IV. Varnot meja:
Ponovno se vzpostavi stanje, ki je veljalo pred 25. 6. 1991.
V obdobju suspenza (treh mesecev) bodo zaključena pogojanja, da se zagotovi urejen prenos kompetenc JLA na tem
področju. Mejni režim, zasnovan na evropskih normah, ostaja
trden cilj.
Udeležene strani so se na Brionih strinjale, da morajo,
z namenom, da bi zagotovile mirno rešitev, v celoti spoštovati
naslednja načela:
- le narodi Jugoslavije in zgolj oni sami lahko odločajo o svoji
prihodnosti,
- v Jugoslaviji je nastala nova situacija, ki zahteva natančen
nadzor in pogajanja med različnimi stranmi,
- nujno, vendar ne kasneje kot 1. 8. 1991, se morajo začeti
pogajanja o vseh vidikih prihodnosti Jugoslavije, brez vnaprejšnjih pogojev in na osnovi načel Sklepne listine KVSE iz
Helsinkov in Pariške listine za novo Evropo (zlasti v zvezi
s spoštovanjem človekovih pravic, vključno s pravico narodov
do samoodločbe v skladu z Ustavno listino Združenih narodov, ter v skladu z ustreznimi načeli mednarodnega prava,
vključno s tistimi, ki se nanašajo na ozemeljsko celovitosti
držav),
- kolektivno predsedstvo mora vzpostaviti polno avtoriteto
in odigrati svojo političnoin ustavno vlogo, zlasti glede na
zvezne oborožene sile,
- vse vpletene strani se bodo vzdrževale slehernih enostranskih, zlasti nasilnih dejanj.
Skupščina Republike Slovenije je 10. julija v celoti sprejela
Brionsko deklaracijo in s tem za tri mesece ustavila nadaljnjo
implementacijo ustavnih aktov o osamosvojitvi. Ustavni akti in
na njihovi podlagi sprejeti predpisi sicer veljajo, a se v omenjenem obdobju ne uporabljajo. To pomeni, da je za ta čas
tudi odloženo izključno izvajanje oblasti Republike Slovenije
na teh področjih.
V posebni izjavi ob sprejetju Brionske deklaracije je Skupščina Republike Slovenije njeno sprejetje (in s tem tudi
začasno odložitev uresničevanja aktov o neodvisnosti) obrazložila z znanim stališčem, naj se vprašanja njene osamosvojitve uredijo s pogajanji in na demokratičen način, v predlogu
republiškim in zvezni skupščini pa je predlagala skupščinam
drugih republik, naj priznajo samosotjnost in neodvisnost
Republike Slovenije. Ravno tako je zadolžila izvršni svet ter
predlagala Predsedstvu Republike Slovenije, da skupščini
čimprej predložita pogajalska izhodišča za razgovore
o postopku in načinu uresničevanja odločitev skupščine
z dne 25. junija. Izhodišče mora biti postopna in sporazumna
zagotovitev samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, njeno mednarodno priznanje in sporazumna ureditev
odnosov z drugimi jugoslovanskimi narodi oz. republikami.
Izjava in sklep skupščine izhajata tudi iz obveznosti o začetku
pogajanj o vseh vidikih prihodnosti Jugoslavije, vsebovane
v Brionski deklaraciji.
Po sklepu Predsedstva SFRJ z dne 18. 7. JLA ne bo več
.nameščena na ozemlju Slovenije, in sicer do dokončnega
•dogovora o prihodnosti Jugoslavije, pri čemer ta sklep po
mnenju predsedstva na pejudicira prihodnje ureditve odnosov v Jugoslaviji, niti ne ogroža njene ozemeljske celovitosti.
S sklepom Predsedstva SFRJ je prenehala obveznost vsebovana v točki IV priloge I k Brionski deklaraciji, da se glede
varovanja državne meje vzpostavi stanje na meji, ki je veljalo
pred 25. junijem.
Trenutno stanje na nekaterih bistvenih področjih državne
suverenosti je tako sledeče:
1. Režim na meji
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Mejna policija Republike Slovenije opravlja nadzor nad prehajanjem državne meje na mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko in sicer v skladu z Brionsko deklaracijo po zveznem zakonu o prehajanju čez državno mejo in gibanju v mejnem pasu, torej se od izteka odložitve uresničevanja aktov
o neodvisnosti ne uporablja republiški zakon o nadzoru
državne meje.
2. Varnost meja
Po umiku JLA z mejnega pasu ob državni meji (takoimenovana zelena meja) z Avstrijo, Italijo in Madžarsko (v skladu
s sklepom Predsedstva SFRJ), kjer je po zveznem zakonu
o prehajanju čez državno mejo in gibanju v mejnem pasu
varovala državno mejo in kontrolirala gibanje in nahajanje
v mejnem pasu izven naseljenih krajev in mejnih prehodov, je
nadzor varnosti meja prevzela mejna policija Republike Slovenije, ki ravna po republiškem zakonu o nadzoru državne
meje (Ur. list RS, št. 1/1991, letnik I), pri čemer v skladu
z evropskimi standardi zakon ne predvideva mejnega pasu.
Sicer je že Brionska deklaracija v točki IV priloge I narekovala
pogajanja o prenosu pristojnosti JLA na druge organe
v skladu z omenjenimi evropskimi standardi in zaključek teh
pogajanj že v trimesečnem obdobju odložitve uresničevanja
aktov o neodvisnosti Republike Slovenije.
3. Nadzor zračnega prostora
V času odložitve uresničevanja aktov o neodvisnosti opravljajo kontrolo zračnega prostora nad Republiko Slovenijo
zvezni organi po zveznih predpisih. Nadzor v zračnem prostoru Jugoslavije je torej enoten, notranji in mednarodni
zračni promet nadzorujejo in zagotavljajo pooblaščene
zvezne oblasti. Trenutno je za promet odprt zgornji zračni
prostor nad Republiko Slovenijo.
4. Carine
Izvajanje sklepov Brionske deklaracije naj bi omogočil sporazum, katerega osnutek je bil pripravljen na sestanku med
predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
in Zveznega izvršnega sveta v Zagrebu 18. 7. 1991 in, ki naj bi
nadomestil sporazum z dne 20. junija, omenjen v Brionski
deklaraciji.
Glede na dejansko stanje in na sprejeto obveznost, da Republika Slovenija začasno ne bo uresničevala ustavnih aktov
o neodvisnosti, z vidika mednarodnega prava še ne moremo
govoriti o neodvisnosti Republike Slovenije. Republika Slovenija je država v nastajanju. Gre za osamosvajanje kot proces,
v katerem bo postopoma in če bo to možno, sporazumno
z ostalim delom Jugoslavije vzpostavila vse funkcije suverene
države z efektivno oblastjo na vseh področjih. Vzporedno
s tem se, čeprav gre mednarodno-pravno še vedno za sestavni
del SFRJ (n.pr. glede na veljavnost zvezne zakonodaje in
ureditve v času moratorija, nemožnost sklepanja mednarodnih pogodb, navzočnost zvezne vojske hkratnega državljanstva Republike Slovenije in SFRJ), krepijo elementi mednarodno-pravne subjektivitete (umik JLA z ozemlja republike,
varovanje meje, status udeleženke Brionskega dogovora,
dokaj samostojno nastopanje v mednarodnih odnosih).
Formalno bodo pogoji za vzpostavitev efektive državne oblasti in dejanske neodvisnosti Republike Slovenije podani
z iztekom moratorija na uresničevanje ustavnih aktov o neodvisnosti, v tem času pa naj bi se Republika Slovenija sporazumela z ostalimi republikami in federacijo o vseh vprašanjih
povezanih z osamosvojitvijo, oz. kot je rečeno v sklepu republiške skupščine, se dogovorila o postopku in načinu uresničevanja skupščinskih odločitev z dne 25. junija.
Ob izteku moratorija se ponovno aktualizira vprašanje mednarodnega priznanja Republike Slovenije, odvisno od hitrosti
prevzemanja izvrševanja pravic in obveznosti, ki so bile pred
časom prenešene na organe federacije, kar je odvisno tudi, če
že ne predvsem od sporazuma z ostalimi deli Jugoslavije.
Sporazumna razdružitev bo bistveno pospešila mednarodno
priznanje Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je
odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve
ZBOR OBČIN
Koliko stane zamenjava osebnih dokumentov?
SLAVKO DRAGOVAN, delegat v Zboru občin, je postavil
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naslednje delegatsko vprašanje: »Ali je res, da so predvidele cene zamenjave osebnih dokumentov zelo visoke
(npr. za potni list 800 din). Menim, da je pri zamenjavi
dokumentov potrebno upoštevati več dejavnikov«.
Dobil je naslednji odgovor:
Ministrstvo za notranje zadeve si je pri projektni izdelavi novih
dokumentov iz osamosvojitvenih zakonov skušalo prizadevati
predvssm za kakovost ter stroške izdelave. Ob tem se je
maksimalno zavedalo sedanje socialnega stanja in se je obnašalo skrajno racionalno.
S sprejetjem osamosvojitvenih zakonov za notranje zadeve je
Republika Slovenija prevzela tudi vse zvezne pristojnosti, tudi
tehnično izdelavo dokumentov. Pri pripravi teh dokumentov
smo upoštevali evropske standarde, kar pomeni tehnično
zahtevnejšo izdelavo (računalniško izpisovanje, koda OCR,
liminiranje) sama naklada je bistveno manjša, kar vpliva na
fiksne stroške, mnogo bolj je poudarjena varnostna komponenta.
Cena obrazcev sicer še ni dokončno določena (za določanje
cen obrazcev s področja notranjih zadev je pristojen minister
za notranje zadeve), pokrivati pa bo morala dejanske stroške
in preostale predpisane dajatve, zato se bo cena verjetno
približala ugotovitvam delegata.
Poleg cene obrazca bo stranka dolžna plačati tudi upravno
takso, ki se bo odmerila po Zakonu o upravnih taksah.
V skladu z 8. točko 16. člena zakona pa občanom v slabih
premoženjskih razmerah ni treba plačati upravnih taks za
posamezne dokumente, npr.: vozniško dovoljenje, prometno
dovoljenje,... 17. člen tega zakona pa omogoča oprostitev
plačila taks v določenih zadevah tudi posameznim kategorijam občanov.
Kljub dejansko višji ceni od dosedanje pa menimo, da občani
pri plačilu ne bodo prikrajšani, saj bo veljavnost vseh novih
dokumentov bistveno daljša (potni list s sedanjih 5 na 10 let,
vozniško dovoljenje s sedanjih 10 let na veljavnost do 65. leta
starosti občana...). T pa za občana pomeni tudi časovno in
materialno razbremenitev, zaradi računalniške izdelave
obrazcev pa jih bo možno prejeti takoj. Bistveno boljša bo
tudi kakovost dokumentov, s čimer bo odpadla tudi predčasna menjava poškodovanih dokumentov.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve
v sodelovanju z Republiško upravo za družbene prihodke.
Zakaj niso opravljena niti nujna zvdrževalna dela
na slovenskih cestah?
Dr. PETER GLAVIČ, delegat v Zboru občin, je pristojne
vprašal zakaj se na slovenskih cestah ne opravljajo niti
nujna vzdrževalna dela.
Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo:
K kritični oceni dr. Petra Glaviča glede vzdrževanosti cest
moramo najprej pojasniti, da je začetek tako imenovanega
letnega vzdrževanja cest zaradi neugodnih vremenskih razmer praktično na celotnem območju Slovenije letos močno
kasnil. Nizkim zimskih temperaturam je po pomladanski
odjugi sledilo daljše deževno obdobje, v katerem ni bilo moč
opravljati vseh vzdrževalnih del na cesti. Na voziščih cest so
bila ta dela omejena predvsem na popravila udarnih jam
s hladno maso.
Cestno podjetje Maribor, ki upravlja z razvrščenimi cestami
v občini Ruše, nas je obvestilo, da je v tem obdobju v mejah
možnosti vzdrževalo vozišči obeh regionalnih cest skozi to
občino. S svojimi ukrepi je uspelo zagotavljati le osnovno
prevoznost in varnost prometa po obeh cestah, ne pa tudi
kakovostnega prevoza v smislu udobne vožnje. Obe vozišči
regionalnih cest sta namreč na posameznih mestih že toliko
dotrajan], da bi jih bilo nujno treba obnoviti z asfaltno preplastitvijo. Še večji problemi so pri vzdrževanju lokalnih cest, za
katere je v okviru razpoložljivih sredstev iz republiškega proračuna zagotovljen najnižji standard vzdrževanja. Teh cest je
v občini Ruše 27 km, njihovo stanje pa je izredno slabo.
Cestno podjetje Maribor je ocenilo stroške pomladanske
sanacije teh lokalnih cest v višini 700.000 din, kar je za skoraj
štirikratno preseglo letno razpoložljiva sredstva za njihovo
vzdrževanje. Občina Ruše zaradi pomanjkanja denarja ni
mogla potrditi oziroma naročiti izvedbo predlaganih sanacijporočevalec

i:

i
|
|;

skih del in so le-ta še vedno omejena samo na osnovne
ukrepe za zagotavljanje prevoznosti cest.
Raven rednega vzdrževanja cest je zaradi pomanjkanja
sredstev že daljše časovno obdobje izredno nizka v primerjavi
s strokovno utemeljenimi normativi in standardi, o čemer so
bili delegati republiške skupščine večkrat seznanjeni. Pri tem
pa je najbolj zaskrbljujoče to, da v preteklem obdobju nismo
uspeli zagotoviti sredstev za pospešeno obnavljanje cest,
zaradi česar nam te vse hitreje propadajo in je z rednimi
vzdrževalnimi deli vse težje ohranjati njihovo prevoznost.
Pri izvajanju vzdrževalnih del na cestah so cestna podjetja
pogodbeno vezana na pristojne organe, ki strokovno usmerjajo in nadzorujejo njihovo delo. Za magistralne in regionalne
ceste se programi vzdrževalnih del usklajujejo z nadzorno
službo Republiške uprave za ceste, za lokalne ceste pa s pristojnimi občinskimi organi. V primeru občine Ruše je za
nadzor vzdrževanja lokalnih cest pooblaščen Zavod za izgradnjo Maribora. Boljše ali slabše stanje cest torej ni odvisno
zgolj od volje delavcev cestnih podjetij, saj je njihovo delo
strokovno usmerjano in nadzorovano tudi od zunanjih institucij. To stanje, kot že rečeno, že dalj časa pogojuje predvsem
pomanjkanje sredstev za kakovostnejše vzdrževanje cest, zlasti za obnavljanje in posodobitev njihovih vozišč.
Cestno podjetje Maribor nas je nadalje obvestilo, da je dr.
Petra Glaviča v neposrednem razgovoru seznanilo o tem, da
z določenim delom cest v občini Ruše upravlja komunalno
gospodarstvo. Gre za ceste, ki niso razvrščene kot magistralne, regionalne ali lokalne ceste in zato z njimi ne upravlja
to podjetje. V tem razgovoru je bilo tudi ugotovljeno, da se
kritična ocena dr. Petra Glaviča pretežno nanaša ravno na te
ceste.

■O razglasitvi vojnega stanja v Republiki Sloveniji
BviTOMIR GROS, delegat v Zboru občin, je na 23. seji tega
■zbora ponovno postavil delegatsko vprašanje, ali je bilo po
125. juniju 1991 v Republiki Sloveniji razglašeno vojno stanje
I in če je bilo, kdo in kdaj ga je razglasil. Z odgovorom
F Ministrstva za obrambo Republike Slovenije z dne 17/
[ 7—1991 namreč ni bil zadovoljen, zato navedeni vprašanji
ponavlja in zahteva, da mu sedaj odgovori Predsedstvo
Republike Slovenije kot vrhovni komandant oboroženih sil
i Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi s tem
ugotavlja naslednje;
Skladno z 41. členom poslovnika Skupščine RS ima delegat
v zboru pravico postaviti izvršnemu svetu ali republiškim
upravnim organom vprašanje, ki se nanaša na njihovo delo ali
na zadeve iz njihove pristojnosti. V poslovniku ni predvideno,
da ima delegat v zboru pravico postaviti vprašanje tudi neposredno Predsedstvu Republike Slovenije. Po oceni Izvršnega
sveta Skupščine RS je zato zahtevo delegata Vitomira Grosa
: mogoče obravnavati le v smislu drugega odstavka 47. člena
poslovnika, po katerem ima delegat, če je na vprašanje,
zastavljeno izvršnemu svetu, odgovoril funkcionar, ki vodi
| republiški upravni organ, pravico zahtevati odgovor od izvršnega sveta.
' V zvezi s postavljenim vprašanjem pa Izvršni svet Skupščine
t RS meni, da odgovor Ministrstva za obrambo z dne 18. 7.1991
vsebuje odgovor na vsa vprašanja, ki jih je delegat postavil 17.
: 7. 1991 in jih ponavlja 1. 8. 1991. V odgovoru Ministrstva za
| obrambo je namreč poleg ugotovitve, da je z agresijo JA na
i Republiko Slovenijo dejansko nastalo vojno stanje, navedeno
tudi, da je objavo ocene Predsedstva Republike Slovenije
o agresiji in njegovega ukaza za obrambo države z dne 27. 6.
1991 šteti za razglasitev vojnega stanja, ki jo je s svojimi
stališči z dne 30. 6. 1991 potrdila tudi Republika Slovenija.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za obrambo.
Kaj naj bi v zdravstvu še »priškrtnili«?
ERVIN KOKOŠINEK, delegat v Zboru občin, je Komite za
zdravstvo ponovno vprašal zakaj ta še ni sprejel kadrovskih
in materialnih normativov in standardov, ki bi v marsikaterem zdravstvenem zavodu osvetlili njegovo organiziranost
in poslovanje. Sedaj so v najslabšem položaju tisti, ki so se
poročevalec

držali navodil in niso širili dejavnosti in zaposlovali novih
ljudi. Ti se sedaj sprašujejo, kaj naj — zlasti v revnejših
občinah — še opustijo oziroma zmanjšajo, saj bi tako ne le
ogrozili že zaposlene, temveč tudi zdravstveno varstvo prebivalstva.
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo mu je
odgovorilo:
1. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je že v juniju
1991 sprejel sklep o valorizaciji OD in MS. Zaradi vojnih
razmer je bila uresničitev sklepa zadržana. Valorizacija bo
možna šele, ko bo to omogočil dotok sredstev v republiški
proračun.
2. Kadrovski normativi za delo v osnovnem zdravstvu so
sprejeti in bodo v kratkem objavljeni v Biltenu Ministrstva za
zdravstvo, družino in socialno varstvo.
3. Indeksiranje cen v zdravstvu je odpravljeno. Ovrednotenje
programov zdravstvenega varstva za leto 1991 temelji na
enotnih izhodiščih.
4. Ukrepi v zdravstvenem varstvu ne zajemajo tistih, ki imajo
število delavcev v okviru priznanega števila s strani plačnika
- Republiške uprave za zdravstveno varstvo. Za tiste delavce,
ki niso priznani, mora zavod poskrbeti sam. Opozarjamo, da
v osnovnem zdravstvu ni preveč zdravnikov in zobozdravnikov, da pa je preveliko število ostalih, predvsem nezdravstvenih delavcev.
5. Zdravstveni zavod mora gospodariti s sredstvi tako, da bo
sproti usklajeval odhodke s prihodki, ne glede na to, kakšni so
njihovi viri.
Kaj bosta storila Petrol in RSNZ za zavarovanje
delavcev bencinskih črpalk pred roparskimi napadi?
IVAN KUHAR, delegat v Zboru občin, je postavil naslednje
delegatsko vprašanje: Kaj bosta storili delovna organizacija
Petrol in Republiški sekretariat za notranje zadeve za zavarovanje io preprečevanje roparskih napadov na bencinske
črpalke, ki boleče odmevajo ne le v kraju kjer se zgodijo,
temveč tudi v celotnem slovenskem prostoru?
Ministrstvo za notranje zadeve - Uprava kriminalistične
službe mu je na postavljeno vprašanje posredovala naslednji
odgovor:
Dne 11.6. 1991 je bil okoli 22. ure na bencinski črpalki Petrol
v Šentrupetru pri Celju roparsko napadalen tamkajšnji delavec Pražnikar Igor, 1960, iz Žalca. NN storilec ga je s petimi
streli iz pištole cal. 9 mm umoril in odnesel cca 34.000 din
gotovine.
Dne 16. 6. 1991 je bil okoli 03.30 ure na bencinski črpalki Ina
v Rupi na Hrvaškem na podoben način napaden prodajalec
Raspor Anton, 1947, iz Klane. Podobno kot v prejšnjem primeru je NN storilec prodajalca prisilil, da mu je izročil cca
25.000 din, zatem pa ga je s strelom iz pištole cal. 9 mm
v glavno poskušal umoriti. Le po srečnem naključju je Raspor
preživel sicer hudo strelno poškodbo.
Dne 20. 6. 1991 okoli 03.45 ure pa je bil na bencinski črpalki
Petrol v Trebnjem roparsko napaden prodajalec Špilek Franc,
1944, iz Trebnjega. NN storilec ga je potem, ko je izsilil cca
24.000 din gotovine, s strelom iz pištole cal. 9 mm v glavo,
umoril.
Že po prvem umoru in ropu so ONZ v Sloveniji sprožili široko
akcijo za izsleditev storilca in preprečitev podobnih dejanj,
nemajhno pomoč pa so jim nudili tudi občani.
Glede na obvestilo občanov, da je bil na kraju opažen neznan
rdeč avto, so ONZ sistematično zbirali obvestila in obveščali
delavce Petrola - preverjali izposojo avtomobilov pri Rent
a car, lastništvo vozil, sočasno pa je potekalo preverjanje
problematičnih oseb...
Po ropu na črpalko v Rupi so strokovnjaki MNZ Republike
Slovenije v sodelovanju z MNZ Republike Hrvaške ugotovili,
da gre v obeh primerih za isto strelno orožje, način in izvedba
dejanja pa sta kazala na istega, brezkompromisnega storilca.
Težko poškodovani prodajalec iz Rupe je še pred operacijo
omogočil, da je bil izdelan začasen »fotorobot«. Z začasnim
»fotorobotom« in dejanji so bili seznanjeni vsi delavci Petrola,
Istrabenza in Ine, istočasno pa so bili opozorjeni tudi na
možnost ponovnih ropov. Še posebej je bilo to storjeno na
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najbolj izpostavljenih črpalkah v kriminalnem smislu,kateri
seznam nam je Petrol posredoval. Nekatere črpalke so se
samoiniciativno organizirale tako, da sta bila v izmeni vedno
po dva delavca, nekatere pa so v nočnem času enostavno
zaprli.
Tik pred zadnjim dejanjem v Trebnjem je v Rupi obstreljeni
Raspor toliko okreval, da je omogočil izdelavo novega »fotorobota«. Po zadnjem umoru in ropu v Trebnjem so nekatere
okoliščine in ugotovitve kazale, da so storilci še na območju
Republike Slovenije, zato je bila sprožena široko zastavljena
akcija, blokirana in pregledana so bila cela območja. Po, na
kraju najdenem zapuščenem vozilu znamke Jugo, je bilo
ugotovljeno, da ga ima v najemu operativno zanimiva oseba,
s kraja pa so se storilci odpeljali z avtomobilom zastava 128,
last pokojnega prodajalca in ga pustili v bližini železniške
postaje Litija.
Istega dne sta ob 07.20 uri med zajtrkom v hotelu »Paka«
v Velenju, kjer sta imela tudi najeto sobo, prijeta, s pištolo
Llama, cal. 9 mm oborožena osumljenca: Zrilič Robert, 1966
iz Kamnika in Obali Adel, 1969, iz Velenja; slednji je povsem
identičen novemu »fotorobotu«. Preiskava je potrdila, da je
bilo v vseh treh primerih streljano iz pri osumljencih dobljene
pištole. Dejanja sta priznala in podobno opisala (v vseh treh
primerih je moril Obali) tudi preiskovalnemu sodniku, ki je za
oba odredil preiskovalni zapor.
Menimo, da prav v teh primerih umorov in ropov na bencinskih črpalkah ne gre posploševati, da gre za brezkompromisna in hladnokrvna storilca, ki jima v naši praksi ni primerjave.
Za preprečitev podobnih dejanj je bilo Petrolu predlagano, da
na vseh bencinskih črpalkah postavijo stoječe blagajne po
vzoru nekaterih zahodnih držav, v katere prodajalec sproti
odlaga gotovino, pri sebi pa obdrži le tako imenovani
menjalni drobiž. Blagajno lahko odpro le pobiralci denarja.
O novem načinu bi seveda bilo potrebno seznaniti vso slovensko javnost.
Vodstvo Petrola je po vseh dogodkih predlagalo, da bi
delavce, zaposlene na črpalkah, ONZ dodatno izobraževali
o ravnanju v primeru oboroženih ropov in preventivnem delovanju.
Črpalke, še posebej pa bolj izpostavljene, naj bi bile v bodoče
opremljene z alarmnimi sistemi in povezane s pristojnimi
postajami milice oziroma ONZ.
Menimo, da bi se morale posamezne enote Petrola, predvsem
pa tiste, ki so bile v preteklosti že na tak ali drugačen način
napadene, bolj kot doslej, ustrezno odzivati na predloge strokovnih služb in tudi nemudoma poskrbeti, da odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti.
Še enkrat o problematiki zdravstva v slovenski
Istri
DANIEL STARMAN, delegat v Zboru občin, je Izvršni svet
Republike Slovenije opozoril na izredno pereče stanje izolske bolnišnice, med drugim, da še ni rešeno vprašanje
ustanovitelja te bolice. Republika pa je iz svojih sredstev
prenehala sofinancirati nadaljnjo izgradnjo bolnice. Negativno je bila rešena tudi vloga za sofinanciranje ureditve
prostorov Oddelka za transfuzijo, čeprav ta oddelek zbira kri
tudi za potrebe zdravstvenih organizacij izven obalnega
območja. V zadnjem času so se dogovorili, da naj bi ustanoviteljsko bolnišnice Izola prevzele vse tri obalne občine,
vsa ostala, zlasti finančna vprašanja, pa so še vedo odprta.
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo mu je
odgovorilo:
Na delegatsko vprašanje g. Danijela Starmana, delegata
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dajemo naslednji
odgovor:
1. Zdravstvo, predvsem bolnišnično na Obali je v težjem položaju kot ostalo zdravstvo v Sloveniji, ker je v letošnjem letu
izgubilo velik del dohodkov, na katero so računali za zdravlje-
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nje turistov in prebivalcev Istre. Ker ni bilo priliva bolnikov, so
ostale neizkoriščene zmogljivosti, ki pa jih ne more prevzeti
v financiranje Republiška uprava za zdravstveno varstvo.
2. Na ustanoviteljstvo naše Ministrstvo nima vpliva, obveščeni pa smo, da bo tudi piranska občina sprejela ustrezen
sklep v začetku septembra 1991, Koper in Izola sta ga že pred
počitnicami.
3. Proračun Republike Slovenije ne vključuje nobenih sredstev za investicije v zdravstvu. S strokovnega stališča podpiramo dograditev Splošne bolnišnice Izola, vendar le v obsegu
ki ga bo moč finančno obvladovati ne le pri gradnji temveč
tudi njeno delovanje. Z minimalnimi stroški je moč preseliti
transfuziološki in otroški oddelek, še v tem letu. Že za prihodnja leta načrtujemo, da bo moral začeti nekatere investicije
v zdravstvu pokrivati tudi proračun Republike Slovenije.
4. Konkretne akcije, ki jih po dogovoru izpelje Splošna bolnišnica Izola za rešitev iz nemogočega finančnega položaja
bo posredovalo obalnim občinam vodstvo Splošne bolnišnice
Izola neposredno.
5.Ob vsej popularizaciji rezultatov sestanka v Splošni bolnišnici Izola 20. julija 1990 med predstavniki Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo in vodstvom Splošne bolnišnice nismo čutili potrebe, da bi obalne občine, z rezultati
posebej seznanili. Ta del odgovra se nanaša tudi na predhodni odstavek.
Kako je / bo z zaposlovanjem častnikov JA v Sloveniji?
TOMAŽ PAVŠIČ, delegat v Zboru občin, je na 23. seji tega
zbora postavil delegatsko vprašanje, v katerem sprašuje,
kakšen bo status častnikov JA po njenem odhodu iz Republike Slovenije. Vprašanje povezuje zlasti z nekaterimi
govoricami, da bodo častniki JA, ki med agresijo niso prestopili v TO Republike Slovenije, lahko brez težav sprejeti
v slovensko vojsko, kar med ljudmi povzroča veliko nezadovoljstvo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v zvezi s tem
ugotavlja naslednje:
Skladno z določili ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije ter odločitvami Predsedstva Republike Slovenije in
drugih državnih organov Republike Slovenije, so statusne,
socialne in druge pravice v celoti zagotovljene samo tistim
aktivnim vojaškim osebam, civilnim osebam v službi JA in
vojakom po pogodbi, ki so med agresijo na Republiko Slovenijo, to je od 27. 6. do 19. 7. 1991, prestopile v Teritorialno
obrambo RS. Tem osebam se poleg delovno pravnega statusa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za obrambo, zagotovljene
tudi pravice zdravstvenega, socialnega ter pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ustrezne pravice pa se zagotavljajo
tudi njihovim družinskim članom.
Aktivnim vojaškim osebam, civilnim osebam v službi v JA in
vojakom po pogodbi, ki so iz JA izstopile po preteku omenjenega roka, te pravice niso neposredno zagotovljene. Njihov
delovno-pravni status se rešuje in se bo reševal individualno,
odvisno od možnosti in potrebe zaposlovanja v Teritorialni
obrambi ali drugih obrambnih oziroma zaščitnih strukturah
ob upoštevanju razlogov, zaradi katerih nista bila mogoča
njihov prestop v TO Republike Slovenije od 27. 6. do 19. 7.
1991 kot tudi njihovo morebitno delovanje proti interesom
Republike Slovenije med agresijo. Poseben položaj naj bi pri
tem imele zlasti osebe, ki so izstopile iz JA in imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji, ter osebe, ki so slovenske
narodnosti in so se po izstopu iz JA vrnile v Republiko Slovenijo iz drugih krajev Jugoslavije. Izjemno obravnavo pa bo
treba zagotoviti tudi delavcem Tehnično remontnega zavoda
iz Bregane v sodelovanju z Republiko Hrvaško.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za obrambo.
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DELEGATSKE POBUDE
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
POJASNILO
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
pobude dr. Stanka Buserja, delegata v Družbenopolitičnem zboru, glede obravnave problematike Nuklearne elektrarne Krško v Skupščini
Republike Slovenije
Delegat dr. Stanko Buser je, dne 17. julija 1991, dal pobudo za
obravnavo problematike Nuklearne elektrarne Krško v Skupščini Republike Slovenije.
V pobudi navaja, da je zaradi mnogovrstnih vprašanj v zvezi
z NE Krško, ki zadevajo njeno varnost pri obratovanju v mirnodobnem in še posebno v vojnem stanju, nujno, da o njih
razpravlja tudi Skupščina Republika Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Repubike Slovenije podpira pobudo za
obravnavo problematike Nuklearne elektrarne Krško v Skupščini Republike Slovenije.
Glede na to, da so področja, ki jih delegat v svoji pobudi
predlaga kot teme, ki jih je treba obdelati, te pa so obsežne in
zahtevajo celovito obdelavo in pripravo, pa predlaga Skupščini Republike Slovenije, da podaljša rok za pripravo gradiva
in sicer do meseca septembra in ne do naslednje seje Skupščine Republike Slovenije, kot je predlagano v pobudi delegata
dr. Stanka Buserja.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je pojasnilo pripravilo Ministrstvo ze energetiko.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na vprašanje in pobudo dr. Stanka Buserja, delegata v Družbenopolitičnem zboru v zvezi s stališčem IS do njegove pobude in glede ustanovitve
samostojne komisije pri Skupščini Republike
Slovenije za jedrsko varnost in varstvo pred
sevanji
Delegat prof dr. Stanko BUSER je v Skupščini Republike
Slovenije postavil naslednja vprašanja in dal pobudo:
V zvezi s stališčem Izvršnega sveta z dne 2. 7. 1991 do moje
pobude za ukinitev Družbenega sveta za Republiško upravo
za jedrsko varnost in ustanovitev Komisije za jedrsko varnost
in varstvo pred-ionizirajočimi sevanji pri Skupščini Republike
Slovenije postavljam naslednja vpašanja:
1. Kdo (imensko) je član Strokovne komisije za jedrsko varnost?
2. Ali se je članstvo v tej komisiji kaj spremenilo oz. dopolnilo
od leta ustanovitve, t. j. 1980?
3. Kdo je član v Komisiji za varstvo pred ionizirajočimi sevanji?
4. Ali so med člani obeh omenjenih komisij tudi člani, ki zaradi
opravičenih razlogov ne podpirajo rabo jedrske energije?
Ker Republiška uprava za jedrsko varnost in Ministrstvo za
zakonodajo ne sprejmeta tistega dela moje pobude, da se
ustanovi pri Skupščini Republike Slovenije samostojna Komisija za jedrsko varnost in varstvo pred sevanji, predlagam, da
se reševanje te problematike rešujejo v Komisiji za proučitev
okoliščin izgradnje Jedrske elektrarne Krško in posledic njenega obratovanja.
Prosim tudi za odgovor, zakaj stališče do moje pobude ni bilo
podpisano in zakaj pri njenem pisanju ni sodelovalo tudi
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, pod katerega spada tudi Republiška uprava za jedrsko varnost.
Izvršni svet daje na postavljena vprašanja prof. dr. Buserja
naslednje odgovore:
1. Strokovno komisijo za jedrsko varnost sestavljajo:
poročevalec

1. mag. iyilROSLAV GREGORIĆ, dipl. ing. str., za Republiško
upravo za jedrsko varnost; (predsednik)
2. doc. dr: PRIMOŽ CEVC, dipl. ing. fiz; (namestnik) ter član;
3. mag. BOGDAN BABŠEK, dipl. ing. fiz., za Ministrstvo za
varstvo ipkolja in urejanje prostora;
4. DUŠAN PROBAT, dipl. ing. far., za Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo;
5. dr. MARKO VEKSELJ, dipl. ing. fiz., za Ministrstvo za
delo;
6. ANTON POZVEK,
dipl. iur., za Ministrstvo za notranje
v
zadeve;
7. prof. JANEZ §TUPICA, dipl. ing. kem., za Ministrstvo za
obrambo;
\
8. FRANC ZUPANČIČ, dipl. ing. gr., za Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo;
9. NEVENKA ČREŠNAR, dipl, iur., za Ministrstvo za energetiko;
10. dr. BOJAN PRETNAR, dipl, ing. str., za Ministrstvo za
raziskovalno dejavnpst in tehnologijo;
11. mag. DAMIR $UBAŠIČ, dipl. ing. fiz., za Ministrstvo za
energetiko Republike Hrvaške;
12. prof. dr. PETĆER FAJFAR, dipl. ing. gr.;
13. prof. dr. FERDINAND GUBINA, dipl, ing. e!.;
14. dr. UROŠ MIKLAVŽIČ, dipol, ing. fiz.;
15. MARTIN NOVŠEK, dipl, ing. el.;
16. doc. dr. STOJAN PETELIN, dipl, ing. str.;
17. prof. dr. V|RA POMPE-KIRN, dr. med.;
18. dr. MATJAŽ RAVNIK, dipl. ing. fiz.;
19. doc. dr. ANDREJ STRITAR, dipl. ing. el.;
20. prof. dr. NIKO TOŠ, dipl. iur.;
21. prof. dr. MATIJA TUMA, dipl. ing. str.;
tajnik: ALEŠ ŠKRABAN, dipl. iur., Republiška uprava za jedrsko varnost.
2. Strokovna komisija za jedrsko varnost je bila ustanovljena
na podlagi 5. člena zakona o urejanju varstva pred ionizirajočimi sredstvi in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in
naprav (Uradni list SRS, št. 28/80). Sklep o imenovanju strokovne komisije za jedrsko varnost (Uradni list SRS, št. 32/80).
Prva sprememba članstva Strokovne komisije za jedrsko varnost je bila izvršena 1982. leta. Tozdevni sklep (Uradni list
SRS, št. 25/82) je v Prilogi 3. V letu 1986 je bila sestava
komisije drugič spremenjena, sednji člani komisije pa so bili
imenovani s sklepom Republiške uprave za jedrsko varnost
z dne 15. 3. 1991.
3. Člane komisije za varstvo pred ionizirajočimi sevanji je
imenovala dne 19. 4. 1991 republiška sekretarka za zdravstveno in socialno varstvo - prof. dr. KATJA BOH.
Člani komisije so naslednji:
1. prim. METKA MACAROL - HITI, dr. med., spec. higiene
- glavna republiška inšpektorica - predsednica
2. mgr. MIRAN KANDUČ, dipl. ing. fiz. - Zavod Republike
Slovenije za varstvo pri delu
3. prof. dr. PETER STEGNAR, dipl. biol. - Inštitut »Jožef
Štefan«
4. mgr. BOGDAN PUCELJ, dipl. ing. fiz. - Inštitut »Jožef
Štefan«
5. dr. UROŠ MIKLAVŽIČ, dipl. ing. fiz. - Inštitut »Jožef
Štefan«
6. prof. dr. MIRAN PORENTA, spec. internist - UKC - Institut za nuklearno medicino
7. prim. ANTON FAZARINC, dr. med., spec. medicine dela
- Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo
8. dr. ZVONE RUDOLF; spec. onologije in radioterapije
-Onkološki inštitut
9. mgr. RAJKO ČERNIVEC, dr. med., spec. medicine dela
- Univerzitetni inštitut za medicino dela, prometa in
športa
10. prof. dr. JANEZ KUHELJ, spec. onkologije in radioterapije
- Onkološki inštitut
11. doc. dr. PRIMOŽ CEVC, dipl. ing. fiz. (upokojen) - Zlatek
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njem varstva pred ionizirajočimi sevanji.
4. Strokovno komisijo za jedrsko varnost sestavljajo predstavniki upravnih organov, ki sodelujejo z Republiško upravo za
jedrsko varnost na zagotavljanju varnega obratovanja jedrskih objektov v Republiki Sloveniji jn posamezni eksperti
s področij, ki jih obravnava komisija. Člane komisije, ki predstavljajo upravne organe, določi upravni organ oz. ministrstvo, medtem ko posamezne eksperte imenuje Republiška
uprava za jedrsko varnost. Tako v sedanji komisiji doc. dr.
PRIMOŽ CEVC, ki je strokovnjak na področju vpliva ionizirajočih sevanj na žive organizme, prof. dr. PETER FAJFAR strokovnjak za seizmiko, prof. dr. FERDINAND GUBINA strokovnjak za elektroenergetske sisteme, dr. UROŠ MIKLAVŽIČ strokovnjak za meritve radioaktivnosti v okolju, MARTIN NOVŠAK
predstavnik NE Krško, doc. dr. STOJAN PETELIN in doc. dr.
ANDREJ STRITAR strokovnjaka za varnostne analize, VERA
POMPE-KIRN vodi register raka v Sloveniji, dr. MATJAŽ RAVNIK strokovnjak za reaktor in gorivo, prof. dr. NIKO TOŠ
strokovnjak za komunikacije z javnostjo in prof. dr. MATIJA
TUMA strokovnjak za energetske objekte. Kriterij izbire članov komisije je samo njihova strokovnost.
Stališče Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije do
pobude prof. dr. STANKA BUSERJA o ustanovitvi skupščinske komisije za jedrsko varnost in varstvo pred sevanji ni bilo
negativno. Izvršni svet je samo opozoril, (citat) »da že sedaj
deluje pri Skupščini Republike Slovenije Komisija za proučitev okoliščin izgradnje jedrske elektrarne Krško in posledic
njenega obratovanja, ki obe v okviru svojega delovnega
področja obravnavata tudi vprašanje jedrske varnosti in varstva pred sevanji«.
Odgovori Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije na
delegatsko vprašanje in stališča do pobud delegatov Skupščine se ne podpisujejo. Osnutek stališč pripravi za predmet
pristojni resor, ki ga delovno uskladi z drugimi resorji.
O osnutku nato razpravljajo odbori Izvršnega sveta in nato še
Izvršni svet na svoji seji, kjer se uskladi končni tekst. Torej je
končni tekst odgovor oz. stališče Izvršnega sveta.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zavzema do dane
pobude prof. Buserja naslednje stališče:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da je
področje jedrske varnosti in varstva pred sevanji v Skupščini
Republike Slovenije v programu dela tako Komisije za varstvo
okolja in naravno dediščino kot tudi Komisije za proučitev
izgradnje jedrske elektrarne Krško in posledic njenega obratovanja. Obe komisiji naj bi glede jedrske varnosti in varstva
pred sevanji delovali usklajeno.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora v sodelovanju z Republiško upravo za
jedrsko varnost in Ministrstvom za zdravstvo, družino in
socialno varstvo.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude dr. Stanka Buserja, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za takojšnjo sanacijo ali
zaprtje Tovarne celuloze in papirja Goričane pri
Medvodah
Delegat dr. Stanko Buser je na 20. seji Družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije 12. 6. 1991 dal pobudo
za takojšnjo sanacijo ali takojšnje zaprtje Tovarne celuloze in
papirja Goričane pri Medvodah. Tovarna v Goričanah onesnažuje reke Soro in Savo z izpuščanjem prevelikih količin sulfitnega iona.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ima do navedene
delegatske pobude naslednje stališče:
Vodnogospodarski inšpektor Mestne uprave inšpekcijskih
služb Ljubljana je dne 12. 4. 1990 izdal Tovarni celuloze
Goričane odločbo, s katero ji prepoveduje izpuščanje čezmerno onesnaženih odplak bodisi v Soro bodisi v kanalizacijo
z rokom 31. 5. 1991.
Pritožbo tovarne k tej odločbi je Republiški vodnogospodarski inšpektorat zavrnil, tovarna pa je konec maja vložila vlogo
za podaljšanje roka prepovedi izpuščanja odplak. Pristojna
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mestna uprava inšpekcijskih služb je tovarni odobrila podaljšanje roka do 30. 7. 1991, torej do tega roka tovarna ne deluje
nezakonito.
Razlog za to, da je mestni inšpektor podaljšal rok prepovedi,
je, da je tovarna po lastni izjavi dosegla parametre, predpisane za izpust odplak v kanalizacijo, Upravni postopki, povezani s tem, tečejo.
Če bo prepoved izpuščanja čezmerno onesnaženih odplak po
izteku upravnih pstopkov uresničena, to po oceni Republiškega vodnogospodarskega inšpektorata lahko pomeni prenehanje proizvodnje celuloze v tovarni v Goričanah. Seveda
pa še vedno ostane možnost proizvodnje papirja v tovarni.
V predlogu novega zakona o varstvu okolja, ki ga pripravlja
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, se predvideva možnost prepovedi obratovanja objekta oziroma
naprave, uporabe snovi, uporabe tehnološkega postopka ali
izdelka ali opravljanje posameznih dejavnosti, če povzročajo
čezmerno obremenitev okolja, tveganje ali nevarnost za okolje, če tega z drugimi ukrepi ni mogoče odpraviti ali če
v določenem roku niso odpravljenji čezmerna obremenitev,
tveganje ali nevarnost za okolje.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za varstvo okolja in
urejanje prostora v sodelovanju z Ministrstvom za industrijo
in gradbeništvo.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude dr. Stanka Buserja, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za ukinitev družbenega
sveta za republiško upravo za jedrsko varnost
in za ustanovitev komisije za jedrsko varnost in
varstvo pred sevanji pri Skupščini Republike
Slovenije
Delegat dr. Stanko Buser je na 20. seji Družbenopolitičnega
zbora Skupščine Republike Slovenije 12. 6. 1991 dal pobudo,
v kateri predlaga, da se ukine Družbeni svet za Republiško
upravo za jedrsko varnost in da se ustanovi Komisija za
jedrsko varnost in varstvo pred sevanji pri Skupščini Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je ob obravnavi
navedene pobude sprejel naslednje stališče:
V skladu z zakonom o družbenih svetih (Ur. I. SRS, št. 5/80) je
bil 14. 12. 1987 z zakonom (Ur. I. SRS, št. 30/87) ustanovljen
družbeni svet za Republiško upravo za jedrsko varnost, katerega namen je zagotavljanje stalnega in organiziranega širšega družbenega vpliva oziroma družbenega svetovanja in
pomoči pri izvajanju upravne funkcije in pripravi odločitev
v upravnem organu. Od ustanovitve je Družbeni svet za Republiško upravo za jedrsko varnost imel pet sej (zadnja je bila
organizirana 14. 3. 1990) ter osem sej svojega koordinacijskega odbora (zadnja je bila organizirana 6. 4. 1990).
Z zakonom o prenehanju veljavnosti zakonov o družbenih
svetih (Ur. I. RS, št. 14/90) zakon o družbenem svetu za
Republiško upravo za jedrsko varnost ni prenahal veljati, pač
pa so bili črtani nekateri njegovi udeleženci (Socialistična
zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije).
Že leta 1980 pa je tedanji Republiški komite za energetiko,
industrijo in gradbeništvo s sklepom št. 021-040/8 (Ur. I. SRS,
št. 32/80) imenoval Strokovno komisijo za jedrsko varnost.
Pravna podlaga za ustanovitev te komisije je 5. člen Zakona
o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepi za
varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. I. SRS, št. 28/80),
komisija pa je do zdaj imela že 46 sej (zadnja je bila 11.6.
1991).
Za področje varstva pred ionizirajočimi sevanji je bila 19. 4.
1991 ustanovljena Komisija za varstvo pred ionizirajočimi
sevanji, ki jo je z odločbo imenovala republiška sekretarka za
zdravstveno in socialno varstvo.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira delegatsko pobudo dr. Stanka Buserja, da se sprejme zakon o prenehanju veljavnosti zakona o ustanovitvi družbenega sveta za
republiško upravo za jedrsko varnost.
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Db pobudi, da se namesto omenjenega družbenega sveta
jstanovi Komisija za jedrsko varnost in varstvo pred sevanji,
)a je treba poudariti, da poleg obeh omenjenih komisij, to je
Strokovne komisije za jedrsko varnost in Komisije za varstvo
sred ionizirajočimi sevanji, ki sta strokovni telesi za vprašanje
edrske varnosti in varstva pred sevanji in sta posvetovalne
larave, že zdaj delujeta pri Skupščini Republike Slovenije
<omisija za varstvo okolja in naravno dediščino in Komisija za
jroučitev okoliščin izgradnje jedrske elektrarne Krško in
josledic njenega obratovanja, ki obe v okviru svojega deloviega področja obravnavata tudi vprašanje jedrske varnosti in
/arstva pred sevanji.
ia obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravila stališče Republiška uprava za jedrsko
rarnost v sodelovanju z Ministrstvom za zakonodajo.
DDGOVOR
zvršriega sveta Skupščine Republike Slovenije
ia pobudo Janka Halba, delegata v Družbenopoitičnem zboru, za uradno preimenovanje oseblega dohodka
)elegat Janko Halb dal je pobudo, naj se osebni dohodki
jreimenujejo v plače ter, če je to potrebno, sprejme ustrezen
:akon, v katerem bo to novo poimenovanje določeno.
Strinjamo se z ugotovitvami, da je izraz osebni dohodek
jstanek nekdanje samoupravne ureditve ter da bi ga bilo
smiselno nadomestiti z izrazom plače. Prvi korak v to smer bi
jil storjen s podpisom splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 31/91), ki v 29. členu določa, da izraz
jsebni dohodek vsebinsko ustreza izrazu plača ter da se
zraza uporabljata enakovredno.
Taka določba je bila sprejeta kot rešitev za prehodno
jbdobje, v katerem še velja veliko zakonov in predpisov, ki še
/edno govorijo o osebnih dohodkih.
denimo, da za spremenjeno poimenovanje ni treba sprejenati posebnega zakona ali predpisa, pač pa je treba nov izraz
jporabljati v vseh zakonih in drugih pravnih aktih, ki se
/ Republiki Sloveniji na novo pripravljajo oziroma spremiijajo.
Vlenimo, da bi spreminjanje izraza v zdaj veljavnih zakonih
Dovzročilo nepotrebno delo in dodatne neupravičljive
stroške.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministstvo za delo.
DDGOVOR
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo dr.
.eva Krefta, delegata v Družbenopolitičnem
?boru, za podaljšanje šolskih počitnic
3 pobudi za prestavitev začetka pouka v šolskem letu 1991/92
ia 15. september 1991 menimo naslednje:
'ouk v šolskem letu 1990/91 se je še kar normalno končal.
/ skladu z določili pravilnikov o šolskem koledarju so srednje
iole končale s poukom 20. junija, osnovne šole pa 25. junija,
i'udi zaključni izpiti so se v skladu z odločbo Ministrstva za
iolstvo in šport zaključili 25. junija.
Eskalacija JA 27. junija je zmotila opravljanje tistih popravnih
zpitov, ki so jih srednje šole razporedile na konec junija in
preizkuse znanj, ki jih absolventi srednjih šol morajo opraviti
udi zaradi omejitev vpisa na višjih in visokih šolah.
Paradi vojnih razmer, prometnih blokad in da učence in štuiente ter učitelje ne bi izpostavljali nevarnostim, je Ministritvo za šolstvo in šport izdalo odredbo št. 603-59/91, dne 01.
)7. 1991 o prekinitvi vseh dejavnosti na šolah vseh stopenj in
jrestavitvi teh dejavnosti na zadnji teden v mesecu avgustu.
) nadaljevanju v juniju mesecu prekinjenih šolskih dejavnosti
;mo srednjim šolam že poslali okrožnico, št. 152-1/89 dne 23.
)7. 1991, v kateri je pojasnjeno, da se pouk v šolskem letu
1991/92 začne v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju
' ponedeljek, 2. septembra 1991, preostale izpite iz junijskega
oka pa naj šole opravijo do 11. septembra.
poročevalec

Za prestavitev pouka na 15. september ni tehtnih razlogov.
Zamik začetka pouka za 15 dni bi v osnovnem in srednjem
šolstvu podrl ustaljeni ritem šolskega dela, oviral bi izpolnjevanje vzgojno-izobraževalnih programov, zastavljenih nalog,
ter bi terjal podaljšanje pouka v mesec julij. Vplival pa bi tudi
na delo na drugih področjih, saj starši usklajujejo svoje dopuste s šolskimi počitnicami. Menimo, da so se razmere že toliko
uredile, da je, seveda predvsem v naši Republiki, mogoče
realizirati dopustniška letovanja. Drugo vprašanje pa je,
koliko staršev si bo to letovanje lahko letos sploh privoščilo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Janka Halba, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za uporabo slovenskega jezika
v izvidih in drugih zdravstvenih dokumentih
Na pobudo Janka Halba za uporabo slovenskega jezika v izvidih in drugih zdravstvenih dokumentih, ki jo je dal na 21. seji
Družbenopolitičnega zbora 19. 6.1991, Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Izrazoslovje je v medicini trd oreh, ki ga ni ustrezno rešila še
nobena država. Rešitve nihajo med docela latinskimi izrazi in
med poimenovanjem v uradnem jeziku države.
Večinoma iščemo vmesno pot z oblikovanjem besed na
osnovi latiskih korenov, oziroma s kombinacijo latinskih in
'domačih' besed.
Ker v Sloveniji obstoja medicinska terminološka komisija,
smo se s pobudo gospoda Halba obrnili nanjo.
Pripominjamo pa, da je vsaka sprememba dolgotrajen proces
in ni moč pričakovati skorajšnjih sprememb.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo odgovor Ministrstvo za zdrastvo, družino in
socialno varstvo.
ODGOVOR
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo
Janeza Lampreta, delegata v Družbenopolitičnem zboru, glede pridobitve državljanstva
Republike Slovenije
Janez Lampret je Ministrstvu za notranje zadeve predlagal, da
naj Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije vsem
svojim službam v občinskih organih posreduje ustrezno navodilo za priznanje slovenskega državljanstva, s katerim se bo
preprečilo, da bi dobili slovensko državljanstvo ljudje, ki so
nenaklonjeni slovenski državnosti in s svojo dejavnostjo preprečujejo osamosvajanje Slovenije.
Med take nedvomno sodi Dragiša Marojevič, pripadniki JA, ki
so se brutalno obnašali do slovenskega naroda v agresiji na
Slovenijo ob njeni razglasitvi za samostojno in neodvisno
državo, visoki slovenski oficirji, ki so kjerkoli na ozemlju
nekdanje Jugoslavije aktivno podpirali agresijo na Slovenijo.
Dobil je naslednji odgovor:
V zvezi s pobudo Janeza Lampreta, delegata v družbeno
političnem zboru Skupščine Republike Slovenije, ki jo je dal
na 23. seji tega zbora dne 31. 07. 1991, sporočamo:
40. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list
Republike Slovenije št.1-1/91) določa dva pogoja za pridobitev državljanstva Republike Slovenije in sicer:
1. da ima državljan druge republike prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji od 23. 12. 1990 dalje in
2. da tu od tega datuma tudi dejansko živi.
Če državljan druge republike izpolnjuje navedena pogoja,
vloge za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ni
mogoče zavrniti; 40. člen Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije Ministrstvu za notranje zadeve namreč ne daje
nobenega pooblastila za odločanje po diskrecijski pravici,
zato je treba v vsakem primeru izdati t.i. pravno vezano
odločbo. Iz razlogov, ki jih navaja delegat g. Janez LAMPRET
v svoji pobudi, vlog torej ni mogoče zavračati, zato Ministrstvo za notranje zadeve občinskim upravnim organom za
notranje zadeve, ki vloge sprejemajo (o njih odloča po 42.
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členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije Ministrstvo
za notranje zadeve), ne more dati predlaganega navodila, saj
bi bilo tako navodilo v nasprotju z zakonom.
ODGOVOR
Ministrstva za energetiko na vprašanje in pobudo
Janeza Lampreta, delegata v Družbenopolitičnem zboru, da se za opravljanje verskih obredov določi nižja tarifa za porabljeno električno
energijo
Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije je naslovil na Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije delegatsko vprašanje, v katerem sprašuje, zakaj se
za verske skupnosti ne določi nižja tarifa za uporabljeno
električno energijo, kot velja za gospodinjski odjem. Hkrati
s poslanskim vprašanjem daje tudi pobudo, da se za navedene odjemalce določi nižja tarifa za električno energijo.
K navedenemu vprašanju in pobudi daje Ministrstvo za energetiko naslednji odgovor:
Električna energija se v Republiki Sloveniji prodaja po določilih Tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije (Ur. list RS. št. 7/85), ki posamezne uporabnike električne energije razvršča v štiri skupine
odjema (9. člen) in sicer:
1. Odjem na napetosti 110 kV,
2. Odjem na napetosti 1 - 35 kV,
3. Odjem na nizki napetosti 0,4 kV - gospodinjstva,
4. Odjem na nizki napetosti 0,4 kV - ostali odjem.
V 31. členu tarifnega sistema je določeno, kdo je na nizki
napetosti uporabnik odjemne skupine gospodinjstvo, v 32.
členu pa, da se vsa ostala poraba na nizki napetosti šteje kot
ostali odjem in sem sodijo tudi verske skupnosti.
Glede vprašanja, zakaj ni cena za verske skupnosti nižja
oziroma zakaj niso uvrščeni v skupino »gospodinjstvi odjem«,
je potrebno poudariti, da je to vprašanje mogoče rešiti s spremembo Tarifnega sistema za prodajo električne energije, njegove spremembe in dopolnitve pa sprejema Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije. Spremembe in dopolnitve
tarifnega sistema je potrebno izvesti celovito, in ne le za
posamezna področja, kar pa Ministrstvo za energetiko že
pripravlja in bo v okviru sprememb tarifnega sistema proučil
tudi navedeno pobudo in njeno ustreznost z mednarodno
prakso na tem področju.
MNENJE
Ministrstva za šolstvo in šport o pobudi Andreja
Magajne, delegata v Družbenopolitičnem zboru,
za zaustavitev postopka imenovanja ravnateljev srednjih in osnovnih šol
V zvezi z delegatsko pobudo o zaustavitvi postopka imenovanja ravnateljev srednjih in osnovnih šol, ki jo je dal poslanec
Andrej Magajna na 22. seji Družbeno-političnega zbora
Skupščine Republike Slovenije dne 17. 7. 1991 menimo naslednje:
Imenovanje direktorja javnega zavoda in zavoda s pravico
javnosti se je v vojnih razmerah, ki so nastale z agresijo JA na
Republiko Slovenijo, zaostrilo zlasti v primerih, ko so se
njihovi mandati iztekli, postopkov za razpis in imenovanje
novih pa zaradi nastalih razmer ni bilo mogoče začeti. Zato je
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije vsem Skupščinam
občin in Skupščini mesta Ljubljane ter izvršnim svetom
Skupščin občin in Izvrešnemu svetu Skupščine mesta Ljubljane izdal navodilo št.: 022-01/91-3/3-8 z dne 3. julija 1991,
v katerem predlaga pristojnim skupščinam in njihovim izvršnim svetom, da obvestijo dosedanje direktorje, da opravljajo
naloge direktorja do imenovanja novega direktorja.
Navedeno navodilo je v razmerah, ki so v Republiki Sloveniji
nastale po 26. juniju, omogočilo normalno funkcioniranje
javnih zavodov in zavodov s pravico javnosti.
Pobude poslanca Andreja Magajne, da naj se z okrožnico
zaustavi imenovanje ravnateljev osnovnih in srednjih šol.
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Ministrstvo za šolstvo in šport ne more sprejeti, ker sedanji
postopek izhaja iz Zakona o zavodih in je torej v pristojnosti
Skupščine Republike Slovenije. Ministrstvo za šolstvo in šport
predvideva, da bo predlog zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja omogoča bolj kvalificirano urejanje teh zadev.
Prilagamo fotokopijo navodila Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na vprašanje in pobudo Metke Mencin, delegatke
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z mrtvimi in
ranjenimi pripadniki TO po sklenitvi premirja
Delegatka Liberalno-demokratske stranke v Družbenopolitičnem zboru Metka Mencin je na seji zbora, 31. julija 1991,
zastavila oziroma podala delegatska vprašanja o številu
mrtvih in ranjenih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije po sprejetju Brionske deklaracije, o gibanju
števila mobiliziranih obveznikov od začetka agresije ter o številu poklicnih vojakov v Teritorialni obrambi Republike Slovenije. Delegatka je dala tudi pobudo, naj vlada Republike
Slovenije zavrne vesti o tem, da je orožje v Baru namenjeno
Sloveniji. V pogajanjih oziroma pogovorih s federacijo pa naj
se razčistijo tudi vprašanja o namembnosti pošiljke orožja,
zlasti komu je namenjena.
V pogajanjih med Slovenijo in federacijo oziroma preostalim
delom Jugoslavije bo v okviru lastninskih razmerij verjetno
eno najtežjih vprašanj lastništva vojašnic in drugih objektov,
ki so v uporabi JA. Liberalno-demokratska stranka predlaga
ustanovitev posebne komisije, ki naj bi pregledala celoten
sklad teh objektov, ugotovila njihovo poreklo oz. lastništvo ter
predlagala rešitve glede bodoče namembnosti.
Delegatka je tudi predlagala, naj Ministrstvo za obrambo
v najkrajšem možnem času Skupščini Republike Slovenije
predioži strokovno analitično oceno obrambno varnostne
situacije v Sloveniji ter pripravi celovit varnostni koncept
republike.
V zvezi s temi vprašanji in pobudami Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije pojasnjuje naslednje:
1. Od 9. julija do 31. julija 1991, torej od podpisa Brionske
deklaracije dalje, je v Teritorialni obrambi Republike Slovenije
zaradi izrednih dogodkov izgubilo življenje pet pripadnikov,
trinajst pa jih je bilo ranjenih oziroma poškodovanih. Pristojni
organi so vsak primer podrobno analizirali ter pričeli ustrezne
postopke v zvezi z zagotavljanjem posameznih pravic oškodovancem kot tudi ukrepanjem zoper povzročitelje.
Med smrtnimi primeri sta dva pripadnika teritorialne obrambe
izgubila življenje v prometni nesreči, trije pa zaradi neprevidnega ravnanja z orožjem. Družinskim članom umrlih pripadnikov teritoralne obrambe so bile oz. še bodo zagotovljene vse
pravice v skladu z zakonom o obrambi in zaščiti ter drugimi
predpisi s tega področja.
V prometnih nesrečah je bilo poškodovanih deset pripadnikov teritorialne obrambe, trije pa so bili poškodovani zaradi
neprevidnega ravnanja z orožjem.
2. Med agresijo JA na Republiko Slovenijo je bilo mobilizirano
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije najnujnejše število vojaških obveznikov, ki je zagotavljalo zavarovanje odločitve o samostojnosti in neodvisnosti ter omogočilo pokrivanje celotnega območja Republike Slovenije. Po prekinitvi
ognja (ne premirju) se je omenjeno število naglo zmanjšalo in
je konec julija oziroma v začetku avgusta že doseglo z letnim
programom usposabljanja predvideno število vojaških obveznikov. Zaradi varnostnih razmer je v tem letu predvideno
usposabljanje v teritorialni obrambi tudi v poletnih mesecih,
del pripadnikov pa je potreben za opravljanje rednih nalog
teritorialne obrambe.
3. Organiziranost Teritorialne obrambe Republike Slovenije
ter številčnost stalnega in rezervnega sestava bo v prvi vrsti
odvisna od rešitev, ki jih bo vsebovala nova Ustava Republike
Slovenije. Pripravlja se tudi koncept nacionalne varnosti
Republike Slovenije, ki bo v kratkem predložen Skupščini
Republike Slovenije in bo obsegal tudi določene podlage za
oblikovanje obrambnega sistema. To seveda hkrati pomeni,
da odločitev o bodočem ustroju oboroženih sil Republike
poročevalec
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Slovenije še ni bila sprejeta, niti ni bila sprejeta odločitev
o številčnosti njene sestave. Navedeni koncept bi bil Skupščini Republike Slovenije že predložen, vendar je zaradi znanih
dogodkov v juniju in juliju prišlo pri pripravi tega dokumenta
do zakasnitve.
Tenutno se stalna sestava Teritorialne obrambe Republike
Slovenije popolnjuje glede na naloge, ki jih ima v skladu
z veljavno zakonodajo. Pri tem je treba opozoriti, da so bile do
agresije na Republiko Slovenijo v teritorialni obrambi zaposlene samo civilne osebe, ki so v delovnem razmerju v enotah,
štabih in zavodih teritorialne obrambe, po tem datumu pa se
v teritoriallno obrambo v skladu z ustavnim zakonom in odločitvami Predsedstva Republike Slovenije vključujejo tudi
aktivne vojaške osebe, ki so iz JA prestopile v Teritorialno
obrambo Republike Slovenije.
4. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je na tiskovni
konferenci v Cankarjevem domu 7. avgusta 1991 jasno povedalo, da pošiljka orožja v barskem pristanišču ni namenjena
Republiki Sloveniji in da Republika Slovenija nima s to
pošiljko nobene zveze, temveč da gre za orožje s prostega
trga, za katerega lastniki menijo, da bi ga bilo zaradi trenutnih
razmer v Jugoslaviji mogoče ustrezno vnovčiti.
Republika Slovenija je na omenjeno pošiljko opozorila zvezne
organe in tudi predstavnike Evropske skupnosti in nadaljnji
demantiji niso potrebni.
5. Po umiku JA iz Republike Slovenije bo skladno z 9. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije skrbništvo nad
nepremičninami JA prevzelo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Omenjene nepremičnine bodo kot premoženje federacije seveda stvar delitvenih pogajanj med Republiko
Slovenijo ter federacijo oziroma drugimi republikami, šele po
razrešitvi teh vprašanj pa se bo mogoče pogovarjati tudi
o dolgoročni namembnosti in nadaljnji rabi teh nepremičnin.
Izvršni svet sodi, da bi bilo možno predloge o bodoči
namembnosti teh objektov pripravljati tudi v posebni komisiji,
prav tako pa podpira tudi pobudo, da se pri vseh vprašanjih
upoštevajo prostorski, urbanistični in drugi elementi v skladu
z yeljavno zakonodajo. Še enkrat pa poudarja, da bo o tem
mogoče odločati šele, ko bodo za to dane realne možnosti.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo odgovor Ministrstvo za obrambo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
o pobudi Toneta Peršaka, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za spremembo zakona o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih
prejemkov delavcev v letu 1991
Delegat Družbenopolitičnega zbora g. Tone Peršak je za delegatski klub SDZ posredoval pobudo za spremembo Zakona
o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev v letu 1991.
V zakon naj bi vnesli sankcijo zoper pravne osebe, ki bi kršile
določila glede izplačil najvišje akontacije osebnih dohodkov,
ki je določena kot 15-kratnik zajamčenega osebnega dohodka.
Delegat predlaga dopolnitev zakona z določbo, da je izplačilo
večje maksimalne akontacije, kot jo določa zakon, gospodarski prestopek oz. prekršek, ki ga je treba ustezno sankcionirati.
S pravilnikom o načinu določanja sredstev za osebne
dohodke, ki je izdan na podlagi intervencijskega zakona, je
določen poseben obrazec, v katerega ob slehernem izplačilu
osebnih dohodkov pravne osebe vpisujejo podatek o izplačanih sredstvih za osebne dohodke in izplačani maksimalni
akontaciji. Služba družbenega knjigovodstva zavrne vsako
izplačilo, ki je v nasprotju z zakonskimi omejitvami. V kolikor
pride pri kontroli do napak, se le-te naknadno odpravijo in
opravi poračun. Tako so vse pravne osebe, ki so si napačno
tolmačile veljavnost novega zneska zajamčenega osebnega
dohodka pri izplačilih za mesec marec, morale preveč izplačane osebne dohodke pri naslednjem izplačilu osebnih
dohodkov, poračunati.
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Služba družbenega knjigovodstva je na podlagi 56. člena
zakona o knjigovodstvu dolžna zavrniti naloge za izplačilo
osebnih dohodkov, ki so v nasprotju s predpisi.
S tem je zagotovljeno, da večjih izplačil, kot jih dopušča
zakon, v obrazcu ni mogoče izkazati.
V kolikor v pravni osebi izplačajo večjo maksimalno akontacijo osebnih dohodkov, kot jo dopušča zakon, v obrazec pa
vnesejo lažen podatek, ki ne presega zakonskih omejitev, je
storjeno kaznivo dejanje ponarejanja listin. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin kazenski zakon predvideva zaporne
kazni od treh mesecev do petih let (186., 187., 188. in 193. člen
Kazenskega zakona, Ur. I. SRS, š. 12/77).
Izvršni svet meni, da je pobuda, predlagatelja smiselno že
upoštevana, saj je preprečevanje in sankcioniranje nezakonitega izplačevanja osebnih dohodkov ustrezno urejeno
v zakonu o Službi družbenega knjigovodstva in kazenskem
zakonu.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripavilo mnenje Ministrstvo za delo.

ODGOVOR
Ministrstva za pravosodje in upravo na pobudo
Franca Potočnika, delegata v Družbenopolitičnem zboru, da se z odredbo prepove izobešanje
slik in postavljanje kipov maršala Tita
Franc Potočnik, delegat Družbenopolitičnega zbora, je vložil
naslednjo delegatsko pobudo:
»Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije dajem
pobudo, da z uredbo prepove izobešanje slik in postavljanje
kipov maršala Tita, ustanovitelja JLA - agresorske armade
v javnih prostorih. Na delegatsko vprašanje, kako je z zakonom urejeno to področje, sem dobil odgovor, da ni zakona,
po katerem bi morale v javnih prostorih viseti Titove slike.
Sam menim, da javni prostori niso mesto, v katerih bi visele
slike idolov posameznih delavcev. Veliko občanov je prizadetih in užaljenih, ko pridejo v javni prostor, pa tam visijo slike
tvorcev njim tuje ideologije. Zato v prostorih, namenjenih za
stranke, razen uradnih slovenskih državnih simbolov, naj ne
bo nobenih drugih.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje k pobudi
naslednje mnenje:
Na vsebinsko podobno delegatsko pobudo, ki jo je dalo več
delegatov Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike
Slovenije med katerimi je bil tudi delegat Franc Potočnik, je
Izvršni svet že odgovoril. V zvezi s tokratno pobudo Izvršni
svet ponovno ugotavlja, da ni nobene ovire za njeno uresničitev, saj v pozitivni zakonodaji ni predpisa, ki bi določal
obvezno namestitev slik, fotografij, kipov, skulptur in drugačnih upodobitev Josipa Broza Tita ali katerekoli druge osebnosti.
Izvršni svet se zato strinja z delegatovo pobudo in meni, naj bi
v bodoče uradne prostore obeleževali le uradni simboli
države Slovenije oziroma občine ali mesta (kot npr. zastava,
grb, znaki ipd ). Ob tem pa izvršni svet tudi ponovno poudarja,
da je treba za odstranitev obstoječih kipov upoštevati določbe
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in
za odstranitev pridobiti lokacijsko dovoljenje, kadar je bilo
treba za njihovo postavitev opraviti večja ureditvena dela,
torej pridobiti lokacijsko dovoljenje. Prav tako je treba
ponovno opozoriti tudi na določbe zakona o naravni in kulturni dediščini in poskrbeti za shranjevanje tistih spomenikov,
kipov, slik itd., ki imajo kulturno, znanstveno zgodovinsko ali
estetsko vrednost.
Glede na to, da ni bilo predpisa, s katerim bi bilo naloženo, da
morajo biti v uradnih prostorih slike in kipi posameznih osebnosti tudi ni razloga, da bi s predpisom zahtevali njihovo
odstranitev. Pač pa bo Ministrstvo za pravosodje in upravo
v skladu s priporočilom, ki ga je že pred časom dal Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije v smislu tega odgovora, ki ga
dajemo delegatu, opozorilo republiške in občinske upravne
organe naj uradne prostore obeležujejo le s simboli Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.
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ODGOVOR
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
na pobudo Marije Pozsonec, delegatke v Družbenopolitičnem zboru, da se nemudoma ponovno
vzpostavi sistem obrambe pred točo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je proučilo
delegatsko vprašanje o delovanju sistema obrambe pred točo
v neurju, ki je 14. 7. 1991 prizadelo območje občine Lendava.
Delegatsko vprašanje je zastavila Maria Pozsonec, delegatka
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije
na 22. seji omenjenega zbora dne 17. 7. 1991.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano daje naslednji odgovor:
V soboto, 13. 7. in nedeljo 14. 7. je Republiko Slovenijo zajelo
močno neurje, ki je na nekaterih območjih zaradi toče povzročilo precejšnjo škodo.
Na območju severovzhodne Slovenije je močno neurje s točo
prizadelo tudi območje občine Lendava, še prav posebej pa
obmejne predele od Dobrovnika in Žitkovcev do Lendavskih
goric. Po prvih podatkih Izvršnega sveta Skupščine občine
Lendava je škoda v višini 55,3 mio din. Najbolj je prizadeto
obmejno območje z Republiko Madžarsko.
Obramba pred točo v Republiki Sloveniji je letos pričela
z operativnim delovanjem 20. junija.
Tako so bile izvedene tri akcije obrambe pred točo in sicer
23., 24. in 25. junija.
26. junija je Zvezna uprava za kontrolo letenja zaprla zračni
prostor nad ozemljem Republike Slovenije za ves zračni promet do višine 3.300 m, s čimer je bila onemogočena tudi
operativna obramba pred točo.
Ta prepoved je še danes v veljavi, kljub temu, da si vse
politične strukture Republike Slovenije, ki sodelujejo v razgovorih s predstavniki zveznih institucij, prizadevajo, da bi bila
zapora zračnega prometa nad Republiko Slovenijo odpravljena.
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, kot strokovni
in operativni izvajalec obrambe pred točo, bo z obrambo pred
točo nadaljeval takoj, ko bodo zagotovljeni vsi tehnični pogoji
in možnosti take obrambe.
Škodo, ki jo je povzročilo to neurje, še ocenjujejo občinske
komisije za ocenjevanje škod po elementarnih nesrečah.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude dr. Cirila Ribičiča, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za ugotavljanje vojnih zločinov
Do pobude Cirila Ribičiča, naj državni organi Republike Slovenije čim prej pripravijo poročilo o kršitvah mednarodnega
prava in ga z vsemi potrebnimi podatki in dokazi pošljejo
komisiji Skupščine Republike Slovenije za človekove pravice
in državljanske svoboščine ter Svetu za varstvo človekovih
pravic, je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije zavzel
naslednje
stališče:
Organi za notranje zadeve, po zakonu o kazenskem postopku
pristojni za odkrivanje kaznivih dejanj, vojnih grozodejstev in
njihovih storilcev, storjenih med agresijo JA, so do zdaj zbrali
podatke in pristojnim temeljnim javnim tožilstvom vložili skupaj osemnajst kazenskih ovadb zoper znane in neznane storilce zaradi suma storitve kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper civilno prebivalstvo po čl. 142 KZ SFRJ. Razen tega
so podane še štiri kazenske ovadbe zoper znane in neznane
storilce zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja
ali uničenja javnih naprav po čl. 244 KZ RS, šest zaradi suma
storitve kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti po čl.
240 KZ RS, ena za kaznivo dejanje ogrožanja po čl. 64 KZ RS,
dve za kaznivo dejanje zlorabe mednarodnih znamenj po čl.
153 KZ SFRJ in dve za kaznivi dejanji diverzije po čl. 120 KZ
SFRJ. Pristojni organi za notranje zadeve so prav tako vložili
pri temeljnih tožilstvih štirinajst kazenskih ovadb zoper znane
in neznane storilce zaradi suma storitve raznih premoženjskih
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deliktov in v osmih primerih zaradi suma storitve kazniveg
dejanja umora po čl. 46 KZ RS.
Na podlagi že vloženih kazenskih ovadb tečejo postopki pi
pristojnih temeljnih tožilstvih, ki so nekatere od ovadb h
poslali v dopolnitev, v nekaterih primerih (ko so vloženi
ovadbe zoper neznane storilce) pa so zahtevali opravo posa
meznih preiskovalnih dejanj.
Dokončni podatki o številu storjenih vojnih hudodelstev ii
njihovih storilcih bodo znani šele po končanih kazenskil
postopkih pred rednimi sodišči Republike Slovenije.
Menimo, da izdaja bele knjige o vojnih dogodkih v Republik
Sloveniji ni potrebna. JA je izdala svojo belo knjigo, venda
s svojim ravnanjem v vojni in po njej sama demantira njen<
vsebino, tako da ni treba navedb v omenjeni knjigi demantirat
z drugo belo knjigo. Razen tega pa o vojnih dogodkih ži
obstajajo publikacije in jih Ministrstvo za zunanje zadev«
pošilja tudi tujim organom oziroma ustanovam.
Menimo, da je Republika Slovenija za obveščenost domače ir
najširše svetovne javnosti poskrbela s tekočim obveščanjerr
in sprotnim resničnim prikazovanjem dogodkov. To potrjuje
tudi poročilo mednarodnega Rdečega križa, ki je za na;
ugodno. O poročanju o kršitvah mednarodnega prava in stori
tvah vojnih hudodelstev pa bo zaradi objektivnosti treb;
počakati do konca postopkov pred rednimi sodišči, kajti šel«
takrat bo mogoče pripraviti celovito poročilo o teh kršitvah.
Za obravnavo v izvršnem svetu skupščine Republike Slove
nije je pripravilo stališče Ministrstvo za pravosodje ir
upravo.
STALIŠČE
—— Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Dušana Semoliča, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za spremembo zakona
o finančnem poslovanju
Dušan Semolič predlaga spremembo zakona o finančnem
poslovanju glede vrstnega reda izplačil:
— po vrstnem redu izplačil naj imajo prednost osebni
dohodki, izračunani na podlagi zakona o zajamčenih osebnih
dohodkih;
— prioriteta za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov naj se
uveljavlja mesečno, ne glede na ostala izplačila.
Stališče do navedene pobude:.
V zakonu o finančnem poslovanju je določeno, da pravna
oseba, ki nima dovolj denarnih sredstev za poravnavo vseh
dospelih obveznosti poravnava te obveznosti po vrstnem
redu, ki je predpisan v 14. členu. Določenih je šest vrstnih
redov:
1. Na prvem mestu so prometni davki in druge dajatve, ki jih je
pravna oseba na podlagi predpisov zaračunala k ceni proizvodov, blaga in storitev za račun družbenopolitičnih skupnosti.
2. V drugem vrstnem redu so bruto osebni dohodki do višine
z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov ter obveznosti do
skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti.
3. Po tretjem vrstnem redu se izvršujejo izvršilne sodne
odločbe, izvršilne odločbe in sklepi o kaznih ter drugi izvršilni
sklepi.
4. Četrti vrstni red zajema obveznosti iz obligacijskih razmerij.
5. V petem vrstnem redu so izplačila osebnih dohodkov nad
zajamčenimi osebnimi dohodki.
6. V šestem vrstnem redu pa so vse druge obveznosti (npr.
davki in prispevki ter druge obveznosti).
Po zakonu o finančnem poslovanju se torej v primeru insolventnosti pravne osebe najprej poravnavajo obveznosti, ki jih
je pravna oseba zaračunala po predpisih k ceni proizvodov,
blaga ali storitev za račun družbenopolitične skupnosti. To so
sredstva družbenopolitične skupnosti in pritekajo pravni
osebi skupaj z njenimi prihodki od prodaje, ki pa ji ne pripadajo. Zato so tudi prvenstveno izločena pred poravnavo njenih obveznosti.
Pri poravnavi njenih obveznosti pa imajo prioriteto zajamčeni
osebni dohodki. Izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov ima
prioriteto tudi v primeru že začetega izvrševanja nalogov iz
naslednjih točk vrstnega reda. Že začeto izvrševanje nalogov
iz točk 3, 4, 5 in 6 vrstnega reda se ustavi vse dotlej, dokler se
ne izvršijo nalogi višje prioritete.
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Glede na navedeno imajo izplačila zajamčenih osebnih
dohodkov prioriteto pred drugimi obveznosti pravne osebe že
po veljavnem zakonu o finančnem poslovanju, zato je pobuda
za spremembo zakona neutemeljena.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravilo Ministrstvo za finance.
MNENJE
Ministrstva za zunanje zadeve o pobudi mag.
Dušana Semoliča, delegata v Družbenopolitičnem zboru, da se dopolni 11. člen uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo
blago in storitve v pogojih trženega plačevanja
v tujino (Ur. 1. Republike Slovenije št. 4/91)
Mag. Dušan Semolič, delegat v Družbenopolitičnem zboru
Skupščine Republike Slovenije je na zasedanju zbora 31.
julija 1991 dal delegatsko pobudo za dopolnitev 11. člena
uredibe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačil za izvoženo
blago storitve v pogojih tržnega plačevanja v tujino (Uradni
list RS, št. 4/91-1). Delegat predlaga, da se omogoči pobotanje
terjatev in obveznosti do tujine tudi za stroške, ki nastanejo
z opravljanjem storitev v mednarodnem prevozu blaga in
storitev.
V zvezi s to pobudo dajemo naslednje mnenje:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji dne
29. julija 1991 obravnaval in sprejel uredbo o spremembah in
dopolnitvah uredbe o plačevanju v tujino in o izterjavi plačevanja v tujino. Sprememba uredbe, ki zadeva pogoje za pobotanje terjatev in obveznosti do tujine zajema tudi možnosti
pobotanja za stroške, ki nastanejo z opravljanjem storitev
v mednarodnem prevozu blaga in storitev. S to spremembo
uredbe je omogočeno pobotanje terjatev in obveznosti do
tujine v primerih, ki jih določa odlok o pogojih, pod katerim
smejo podjetja in druge pravne osebe pobotati dolgove in
terjatve s tujino (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
V skladu z navedenim je pobuda delegata že upoštevana.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Dušana Semoliča, delegata v Družbenopolitičnem zboru, za spremembo zakona
o finančnem poslovanju
Dušan Semolič predlaga spremembo zakona o finančnem
poslovanju glede vrstnega reda izplačil:
- po vrstnem redu izplačil naj imajo prednost osebni
dohodki, izračunani na podlagi zakona o zajamčenih osebnih
dohodkih;
— prioriteta za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov naj se
uveljavlja mesečno, ne glede na ostala izplačila.
Stališče do navedene pobude:
V zakonu o finančnem poslovanju je določeno, da pravna
oseba, ki nima dovolj denarnih sredstev za poravnavo vseh
dospelih obveznosti poravnava te obveznosti po vrstnem
redu, ki je predpisan v 14. členu. Določenih je šest vrstnih
redov:
1. Na prvem mestu so prometni davki in druge dajatve, ki jih je
pravna oseba na podlagi predpisov zaračunala k ceni proizvodov, blaga in storitev za račun družbenopolitičnih skupnosti.
2. V drugem vrstnem redu so bruto osebni dohodki do višine
z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov ter obveznosti do
skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti.
3. Po tretjem vrstnem redu se izvršujejo izvršilne sodne
odločbe, izvršilne odločbe in sklepi o kaznih ter drugi izvršilni
sklepi.
4. Četrti vrstni red zajema obveznosti iz obligacijskih razmerij.
5. V petem vrstnem redu so izplačila osebnih dohodkov nad
zajamčenimi osebnimi dohodki.
6. V šestem vrstnem redu pa so vse druge obveznosti (npr.
davki in prispevki ter druge obveznosti).
Po zakonu o finančnem poslovanju se torej v primeru insolporočevalec

ventnosti pravne osebe najprej poravnavajo obveznosti, ki jih
je pravna oseba zaračunala po predpisih k ceni proizvodov,
blaga ali storitev za račun družbenopolitične skupnosti. To so
sredstva družbenopolitične skupnosti in pritekajo pravni
osebi skupaj z njenimi prihodki od prodaje, ki pa ji ne pripadajo. Zato so tudi prvenstveno izločena pred poravnavo njenih obveznosti.
Pri poravnavi njenih obveznosti pa imajo prioriteto zajamčeni
osebni dohodki. Izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov ima
prioriteto tudi v primeru že začetega izvrševanja nalogov iz
naslednjih točk vrstnega reda. Že začeto izvrševanje nalogov
iz točk 3, 4, 5 in 6 vrstnega reda se ustavi vse dotlej, dokler se
ne izvršijo nalogi višje prioritete.
Glede na navedeno imajo izplačila zajamčenih osebnih
dohodkov prioriteto pred drugimi obveznosti pravne osebe že
po veljavnem zakonu o finančnem poslovanju, zato je pobuda
za spremembo zakona neutemeljena.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravilo Ministrstvo za finance.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Sonje Lokar, delegatke v Družbenopolitičnem zboru in Zvonka Ivanušiča ter Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj, da bi
subvencioniranje otrok v vrtcih zagotavljala republika
V skladu z veljavnimi predpisi se tudi v letu 1991 financiranje vzgojno-varstvene dejavnosti, razen zagotovljenega programa (priprava otrok na šolo ter vzgoja in varstvo otrok
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju), za katerega se
zagotavljajo sredstva v republiškem proračunu, zagotavlja
izključno v okviru občinskih proračunov. Občine zagotavljajo
plačilo vzgojnih storitev in plačilo dela oskrbe kot subvencije
k prispevkom staršev. Starši prispevajo v skladu s Samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih
pravic (Ur. I. SRS, št. 27/89) za dnevno oskrbo 35% mesečnega dohodka na družinskega člana oziroma največ v višini
polne oskrbne cene. Zaradi ohranjanja realne vrednosti se
morajo prispevki staršev tekoče usklajevati z rastjo povprečnih osebnih dohodkov v republiki.
Financiranje vzgojno-varstvene dejavnosti se v letu 1991
dejansko zaostruje, in sicer vsaj iz dveh razlogov. Medtem ko
so v preteklih letih občine glede na potrebe in dosežen delež
prispevka staršev lahko prilagajale prispevne stopnje in s tem
sredstva za to dejavnost, se je s sprejetjem nove zakonodaje
o sistemu javnih financ s 1.1.1991 položaj spremenil. Občine
ne morejo med letom vplivati na sredstva, ki se natekajo
v občinske proračune, na drugi strani pa se tudi delež staršev,
ki je odvisen od dohodka družine, zaradi poslabševanja
gospodarskih razmer zmanjšuje. Dodatno se zmanjšuje tudi
zaradi tega, ker se prispevki staršev ne valorizirajo več
v skladu z rastjo povprečnega čistega osebnega dohodka
v Republiki Sloveniji.
Predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj za
razreševanje nastalih zaostrenih razmer pri financiranju
vzgojno-varstvene dejavnosti v občini, naj se sredstva za
subvencioniranje oskrbe otrok v vrtcih zagotavljajo iz republiškega proračuna, nima v letu 1991 pravne, pa tudi ne finančne
podlage. Po obstoječih predpisih sta namreč izvajanje in
financiranje vzgojno-varstvene dejavnosti v pristojnosti
občin. Nastali položaj v občini Črnomelj se po naših podatkih
deloma vleče že iz prejšnjih let. Očitno gre za premajhen
obseg proračunskih sredstev za vzgojno-varstveno dejavnost
že v preteklih letih in v letu 1990, ki je bil podlaga za določitev
sredstev za javno porabo občine v letu 1991 in tudi zagotavljanje sredstev za finančno izravnavo iz republiškega proračuna
občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti opravljanja nalog na področju javne porabe. Zato je potrebno sredstva za to dejavnost najprej uskladili v občinskem proračunu.
Verjetno se je v letu 1990 delež za to dejavnost občutno
zmanjšal, sicer bi se ta problem pojavil že prej.
Za delno rešitev tako nastalega finančnega položaja
v občini Črnomelj je potrebno tudi ponovno preveriti izračun
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obsega sredstev za javno porabo občine za leto 1991 v skladu
s 24. členom Zakona o proračunu Republike Slovenije za leto
1991 ter v skladu z ugotovitvami zagotoviti ustrezna sredstva
za finančno izravnavo iz republiškega proračuna.
Spremembo Samoupravnega sporazuma o uresničevanju
socialno-varstvenih pravic v smislu prenosa nastalega primanjkljaja sredstev za vzgojno-varstveno dejavnost na starše,
ki jo Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj predlaga kot
alternativno rešitev, bi sicer bilo mogoče formalnopravno
izpeljati z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. Vendar menimo, da so nominalne obremenitve staršev, s tem ko se v letošnjem letu izrazito poslabšuje ekonomski položaj družin, že do zdaj dokaj visoke. Po popisu Zavoda
Republike Slovenije za statistiko plačuje v šolskem letu 1990/
91 21% staršev polno ceno oskrbe, 47% več kot polovico
polne cene in le 32% manj kot polovico polne cene. Ta znaša
od 1. 5. 1991 v povprečju okoli 2.200 do 2.500 din za jaslične
oddelke in 1.700 do 1.800 din za predšolske otroke. Zaradi
obstoječe strukture pokrivanja cene vzgojno-varstvene storitve pa bi že manjše povečanje udeležbe staršev v strukturi
cene VVO v globalu zahteval neprimerno visoko povečanje
individualnih prispevkov staršev. Do tega in pa tudi do izpisovanja otrok bi gotovo prišlo s prenosom odločanja o subvencioniranju oskrbe v vrtcih na občine.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
STALIŠČA IN ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na vprašanje Marjana Podobnika, Slavka Dragovana, delegata v Zboru občin, in Antona Horvata,
delegata v Družbenopolitičnem zboru, delegata
v Zboru združenega dela, v zvezi z vlaganjem
proračunskih sredstev v kmetijske kombinate in
farme.*
Na delegatsko vprašanje g. Antona Horvata, g. Slavka Dragovana in g. Marjana Podobnika v zvezi z vlaganjem proračunskih sredstev v kmetijske kombinate in farme, Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Od 16. maja 1990, ko je skupščina Republike Slovenije
izvolila nov Izvršni svet, pa do 24. 6. 1991 so bila kmetijskim
kombinatom odobrena in dodeljena finančna sredstva predvsem za investicijske posege za zmanjševanje obremenitev
okolja.
Iz sredstev Sklada za varstvo okolja, ki je pri Ministrstvu za
varstvo okolja in urejanje prostora, sta bila v letu 1990 sofinancirana le dva projekta iz programa B, in sicer farme Ihan
v višini 4,133.093,99 din ter sofinanciranje gradnje mehanske
čistilne naprave na farmi prašičev Draženci Kmetijskega kombinata Ptuj v vrednosti 1,378.382,00 din. V letu 1991 je predvideno le sofinanciranje dokončanja sanacije odpadnih voda
farme Ihan.
Po programu pospeševanja tržne proizvodnje hrane v letu
1990 (Ur. I. SRS 2/90) Republiškega sekretariata za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je bilo odobrenih oziroma izplačanih
dvema kmetijskima organizacijama 851.535,30 din za investicije v opremo, silos in za stojišča za krave in goveje pitance.
Navedenim organizacijam so bile podpore odobrene le iz
namena A 17 - govedoreja - koncentracija prireje mesa in
mleka. Za druge investicijske namene (prašičereja itd.) podpore niso bile odobrene in ne izplačane.
Preostala sredstva, ki so jih uveljavljale kmetijske organizacije v obdobju po 16. maju 1990, so bila za regrese, premije in
druga nadomestila za živinorejo.
Razvidno je, nekatere organizacije še niso prejele sredstev,
odobrenih po programu pospeševanja tržne proizvodne
hrane. Vzrok za to je, da je bil lani avgusta znižan republiški
proračun, kar je vplivalo tudi na izplačila podpor kmetijskim
organizacijam. Poleg tega je bilo iz sredstev programa pospe-,
OPOMBA: Odgovor Sekretariata za finance na to vprašanje je bil objavljen v 21. štev Poročevaca, 25. julija letos
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Sevanja tržne proizvodnje hrane v letu 1990 odobrenih in
izplačanih predvsem kmetom za odpravo škode po poplavah
novembra 1990 več kot 35 mio din.
Obveznosti, ki so bile sprejete s programom pospeševanja
tržne proizvodnje hrane še v letu 1990, se poravnavajo
skladno z dinamiko priliva sredstev iz republiškega proračuna.
Novih programov, pripravljenih na podlagi letošnjega
Odloka o uvedbi finančnih intervencij za ohranjenje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1991 je bil KZ Gornja
Radgona izplačan 23.4.1991 predujem v višini 7,1 mio din za
gradnjo nadomestnih stojišč za prašiče pri kmetih, ki bodo
potrebna po razselitvi prašičerejske farme Podgrad KK Gornja
Radgona.
Eden od najpomembnejših pogojev za uporabo sredstev,
namenjenih vlaganjem v novogradnje in rekonstrukcije hlevov za govedo ali prašiče, je, da morajo biti pri takih vlaganjih
zagotovljene kmetijske površine, na katerih jeVnožno pridelati
večino osnovne krme in ki omogočajo neškodljivo uporabo
gnojevke oziroma gnoja. Poleg tega morajo uporabniki teh
sredstev po preteku 25 mesecev za novogradnje in 21 mesecev za rekonstrukcije od dneva nakazila sredstev predložiti
komisijski zapisnik o tehničnem prevzemu objekta, sicer
pomeni, da so sredstva dobljena neupravičeno in jih morajo
vrniti s pripadajočimi obrestmi vred."
/
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo odgovor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Franca Potočnika, delegata v Družbe- ,
nopolitičnem zboru in Marka Stadlerja, delegata 1
v Zboru občin, za proučitev kriterijev za izravnavanje občinskih proračunov
Delegata Marko Stadler in Franc Potočnik sta v svoji delegatski pobudi Izvršnemu svet Skupščine Republike Slovenije
predlagala, naj prouči kriterije za sofinanciranje občinskih
proračunov iz republiškega proračuna, kot je bilo obljubljeno
pri sprejemanju zakona o proračunu, da bi se izenačile materialne možnosti občin na področju javne porabe.
Odgovor je naslednji:
V letu 1990, ko so se pričeli oblikovati integralni proračuni
občin, je bil pregled nad sredstvi, ki so se usmerjala za
splošno porabo, družbene dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo v posamezni občini. Zatečeno stanje se od občine
do občine razlikuje, kar kažejo tudi razpoložljivi podatki.
S sprejemom zakona o financiranju javne porabe so bili za
javno porabo določeni novi temelji. Pri pripravi izhodišč možnega obsega javne porabe v posamezni občini so bili za delno
izenačitev materialnih možnosti posameznih občin prihodki
leta 1990 dopolnjeni z deležem prebivalcev.
Zakon o proračunu Republike Slovenije je v 24. členu zavezal
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da pripravi
podrobnejši način ugotavljanja obsega sredstev javne porabe
v občinah na predlog Komisije za javno porabo. Pri pripravi
predlogov rešitve navedene problematike za komisijo za
javno porabo in Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
bosta poleg kriterija prebivalcev upoštevana tudi kriterija
površina občine in družbeni proizvod. Glede na težo posameznega kriterija, ki ga je opredelila komisija za javno
porabo, bo izračunan nov obseg javne porabe za posamezno
občino. V skladu z globalno opredeljeno rastjo javne porabe
občin v republiški bilanci pa se bo moral nekaterim občinam
obseg porabe zmanjšati, da se bo lahko druqim povečal.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za finance.
poročevalec
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ZBOR OBČIN
ODGOVOR
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora
na pobudo Janeza Černeja, delegata v Zboru
občin, za ugotovitev uporabnih dovoljenj na
področju industrijskega kompleksa Cinkarne
Celje
Začetki proizvodnje (cink in gradbena lepila), ki so bili
omejeni le na področju stare Cinkarne v Celju segajo v čas
pred 2. svetovno vojno.
V povojnem obdobju je prišlo do širjenja proizvodnje z vrsto
investicij v različne programe. Omenjamo le glavne: Takoj po
vojni izgradnja Tovarne organskih barvil, cinkovega belila in
humovita.
Po letu 1960 so dogradili obrat litopona, barijevega sulfata
in modri baker, leta 1976 pa novo grafiko. V obdobju 1968
- 1969 I. so zgradili obrat titanovega dioksida (Ti02), po I.
1970 pa obrat PE Veflon.
Leta 1973 je bila opuščena ekološko zelo sporna proizvodnja PE Metalurgija in sicer kislinski obrati na stari lokaciji
(pražarna in aglomeracija cinka, rafinerija cinka in topilnica
cinka). Občasno dela sedaj le še proizvodnja cinkovega belila
in predelava cinka.
Zaradi širjenja proizvodnih programov- vpeljevanja novih
kemijskih tehnologij je bil negativni vpliv Cinkarne na okolje
vse večji.
Zato je bil I. 1978 izdelan Program ekološke sanacije Cinkarne, ki obsega 23 nalog s področja čiščenja dimnih plinov,
odpadnih voda in problematike ravnanja z odpadki. Program
je bil verificiran kot družbeni dogovor, skupščina občine Celje
pa je bila zadolžena za redno spremljanje izvedbe nalog.
Tako je Cinkarna Celje do leta 1986 iz sanacijskega programa izvršila 18 nalog, 4 nerealizirane naloge je izvedla do
leta 1989 po sprejetem spremenjenem programu sanacije.
Neizvedena je ostala le 1 naloga: rešitev problema odpadne
32%-tne žveplene kisline (H2S04) pri proizvodnji titanovega
dioksida.
Zaradi dolgotrajnosti poteka sanacije, izvedba posameznih
rešitev v preteklosti ni popolnoma usklajena z zdajšnjimi
dognanji znanosti in zdajšnjimi ekološkimi pogledi.
S stališča vodnogospodarske inšpekcije ugotavljamo, da so
bila za povojne investicije večinoma izdana vodnogospodarska soglasja, skupaj po nam dostopnih podatkih 85 vodnogospodarskih soglasij.
Za izdajo vodnogospodarskih dovoljenj za posamezne tehnološko zaključene celote je Cinkarna Celje pri pristojnem
republiškem upravnem organu zaprosila dne 20. 12. 1988.
Vse kaže, da se je zaradi zapletenosti postopek na upravnem organu zavlekel. Cinkarni Celje do sedaj ni bilo izdano
nobeno vodnogospodarsko dovoljenje.
Vodnogospodarska inšpekcija ureja v Cinkarni Celje tekoče
zadeve skladno z zakonodajo, nadaljne aktivnosti pa bodo
povezane z zaključkom postopka za pridobitev vodnogospodarskih dovoljenj za posamezne tehnološke celote.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo dr. Petra Glaviča, delegata v Zboru
občin, v zvezi s privatizacijo bank
Predlog zakona o privatizaciji ponovno ne vsebuje privatizacije bančnega sistema, po drugi strani Izvršni odbor Združenja bank Jugoslaviji pripravlja bančni udar na devizne vloge
občanov, ki so že dalj časa zamrznjene (Delo, 18. 7. 1991).
Predlog IO Združenja bank Jugoslavije bi dokončno uničil
devizno varčevanje in s tem odtegnil ta sredstva gospodarstvu
vse do resnične konvertibilnosti domače valute.
Devizni varčevalci so pravzaprav postali prisilni delničarji
bank, ne da bi zato imeli ustrezno vlogo pri Opravljanju bank
in ustrezne dividende. Zato predlagam, da to problematiko
takoj uredimo z ustreznim zakonom o privatizaciji bank.
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Deviznim varčevalcem je potrebno ponuditi delnice, ki bi jih
bilo mogoče kadarkoli spremeniti v devize, v katerih so bile
vložene. Delnice naj omogočajo sodelovanje pri upravljanju
bank oz. v njenih nadzornih odborih ter naj prinašajo
ustrezno dividendo. Na ta način bi bila zagotovljena privlačnost deviznega deliničarstva tako za obstoječe vloge kot za
nove naložbe.
Delegat je dobil naslednji odgovor:
Zakon o privatizaciji v procesu lastninjenja ne obravnava
bank, ker so bile banke do sedaj edini ekonomski subjekti,
katerih lastniki so bili v pravno formalnem pogledu znani.
Banke in celotni finančni sistem se sooča z velikimi težavami,
ki v veliki meri izvirajo iz neustreznega lastništva in povezave
interesov lastnikov ter bančnih dolžnikov, ki pa jih ni mogoče
rešiti z zakonom o privatizaciji.
Za ureditev te problematike so predvideni številni ukrepi
v okviru procesa sanacije bank, ki naj bi zagotovili trden in
varen bančni sistem. Osnova za takšne ukrepe predstavlja
sveženj zakonov, ki jih je sprejela Skupščina Republike Slovenije z področja denarnega sistema in ki predstavljajo pravno
podlago za sanacijske posege v bankah v Sloveniji. Temeljna
problema sedanjih bank, ki jih bo moral zajeti proces sanacije
sta nerazumno velik delež nedonosnih naložb v bančnih aktir
vah in devizno varčevanje.
Sanacija nedonosne aktive bank bo v prvi vrsti posegla v lastninsko strukturo bank, saj zakon o predsanaciji, sanaciji,
stečaju in likvidaciji bank in hranilnic zahteva, da bančni
lastniki najprej prevzamejo finančno breme kritja bančnih
izgub. Zato vlada ocenjuje, da je vsako lastništvo bank s strani
varčevalcev v tej fazi nesprejemljivo, ker bi v kapitalske deleže
konvertirane vloge postale sestavni del sredstev, iz katerih se
bodo krile bančne izgube. Po izvedeni sanaciji, ko bo
potrebna dokapitalizacija bank, pa ne obstajajo nikakršni
sistemski zadržki, da ne bi fizične osebe, to je tudi varčevalci,
postali lastniki bančnih delnic. Vlada namerava v okviru že
sprejete zakonodaje (devizni zakon) ali zakonodaje, ki se
sprejema (stanovanjska zakonodaja, zakon o privatizaciji)
predlagati ukrepe za spodbujanje nakupa delnic zdravih bank
pod ugodnimi pogoji.
Globalna ureditev deviznega varčevanja predstavlja posebno
vprašanje za oblikovanje stabilnega bančnega sistema. Pri
tem bo potrebno upoštevati ureditev materialnih razmerij
slovenskih bank do NBJ in federacije. Hkrati vlada pripravlja
za saniranje tega področja ukrepe, ki bi postopoma spet
zagotovili zaupanje varčevalcev v bančni sistem (realni
devizni tečaj, uravnovešena plačilna bilanca, politika javnega
okolja in politika spodbujanja varčevanja).
Za obravnavo v izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo odgovor Ministrstvo za finance.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudi Matjaža Ježa, delegata v Zboru občin
in Anke Osternnan, delegatke v Zboru združenega dela, glede varnosti vojaških obveznikov,
ki so armado zapustili v nasprotju z zveznimi
predpisi
_________
Poslanka Zbora združenega dela Anka Osterman in poslanec
Zbora občin Matjaž Jež sta zastavila vprašanje kako zagotoviti
varnost slovenskim vojakom, ki so zapustili Jugoslovansko
armado v nasprotju z zveznim zakonom na ozemlju Republike
Slovenije ali na ozemlju ostalih republik v Jugoslaviji.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje na zastavljeni
vprašanji naslednji odgovor:
Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI
in XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske
obrambe (Ur. list RS, št. 35/90, 10/91 in 20/91) je Skupščina
Republike Slovenije uredila določena vprašanja in obveznosti
na področju obrambe ter uporabo zveznih predpisov v zvezi
s tem. Skupščina Republike Slovenije je z zakonom o vojaški
dolžnosti (Ur. list RS, št. 18/91), uredila način služenja vojaškega roka in druga vprašanja vojaške dolžnosti. Po omenjenem ustavnem zakonu v Republiki Sloveniji ne veljajo več
zvezni predpisi s tega področja, razen tistih, ki se jih smiselno
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lahko uporablja kot republiške, če niso v nasprotju s pravnim
redom republike Slovenije. To pomeni, da ima na območju
Republike Slovenije Jugoslovanska armada, dokler ostaja kot
subjekt s posebnim statusom do umika iz Republike Slovenije
le določene pristojnosti nad svojimi pripadniki, med tem, ko
nasproti ostalim subjektom nima pravne podlage za ukrepanje.
Z zakonom o vojaški dolžnosti je določeno, da traja vojaški
rok 7 mesecev. Zato so upravni organi za obrambo vsem
vojaškim obveznikom, ki so zapustili Jugoslovansko armado
in so v Jugoslovanski armadi že opravili vojaški rok 7 ali več
mesecev, zaključili služenje vojaškega roka. Predsedstvo
Republike Slovenije je 16. 07. 1991 v skladu s svojimi pooblastili obveznikom, ki so bili napoteni na služenje vojaškega
roka od 24. 12. 1990 do 15. 12. 1991, skrajšalo vojaški rok za
30 dni. Tako, da se tej skupini šteje vojaški rok za odslužen, če
so v Jugoslovanski armadi prebili najmanj 6 mesecev.
Pravno varstvo vojaških obveznikov, ki so zapustili Jugoslovansko armado na poziv pristojnih organov iz Republike Slovenije, je zagotovljeno že z ustavnim zakonom za izvedbo
ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe (11. člen). To pravno varstvo Republika Slovenija zagotavlja z vsemi sredstvi, ki jih ima
kot država na razpolago. Zato smo le v času bojnih dejstvovanj na območju Republike Slovenije priporočali vojaškim
obveznikom, ki so se vrnili iz Jugoslovanske armade, da lahko
na lastno željo ostanejo v Teritorialni obrambi. Sicer pa njihovo varnost na območju Republike Slovenije zagotavljajo
v celoti redni organi in službe. Razen posameznih poskusov
vojaške policije Jugoslovanske armade v času agresije, ki
sicer niso bili legitimni, pri zagotavljanju varnosti vojaških
obveznikov, ki so se vrnili iz Jugoslovanske armade, ni problemov in težav.
Takega varstva kot ga Republika Slovenija zagotavlja za vojaške obveznike, ki so se vrnili iz Jugoslovanske armade, na
svojem ozemlju, seveda realno ne more zagotoviti na
območju drugih republik. Zato je bilo tudi pri vseh reševanjih
razmer, ki so nastale z agresijo na Republiko Slovenijo, vprašanje odpusta slovenskih nabornikov obravnavano kot prednostno. Doseženo je bilo, da je v odločitvi Predsedstva SFRJ
z dne 18. 07. 1991 o umiku Jugoslovanske amrade iz Republike Slovenije, določeno tudi, da se bodo iz Jugoslovanske
armade v treh mesecih odpustili vojaški obvezniki iz republike
Slovenije. V razgovorih komisije Republike Slovenije in komisije 5. vojaškega območja pa je bilo naknadno po večkratnih
intervencijah v Predsedstvu SFRJ dogovorjeno 26. 07. 1991,
da bo prva skupina obveznikov odpuščena do 31. 07. 1991 i
zadnja pa v času od 10. 08.1991 do 15. 08.1991. V razgovorih,
ki še potekajo, pa bodo predstavniki Republike Slovenije
poskušali doseči, da se prednostno izvrši odpust iz območij
na katerih potekajo bojne aktivnosti. Odpust se je začel 29. 07.
1991, ko je bilo odpuščeno 30 slovenskih obveznikov.
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenjuje, da trenutno ni potrebno sprejemati dodatnih
pravnih aktov v zvezi z vojaškimi obvezniki, ki so še v Jugoslovanski armadi.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
STALIŠČE
Republiškega sekretariata za tržišče in splošne
gospodarske zadeve do pobude Franca Kovača
in Janeza Črneja, delegatov v Zboru občin, da se
prouči problematika zamujanja plačil za prevzeto mleko v Celjski mlekarni
Delegata Franc Kovač in Janez Črnej sta Zboru občin
Skupščine Republike Slovenije naslovila pobudo, da Republiški sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve prouči problematiko zamujanja plačil za prevzeto mleko v Celjski
mlekarni Arja vas ter v zvezi s tem predlaga ukrepe.
Republiški sekretariat za tržišče in splošne gospodarske
zadeve je navedeno pobudo proučil in v zvezi z njo sporoča
naslednje stališče:
Po opredelitvah 5. člena zakona o ukrepih za zagotavljanje
prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki (Ur.
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list SRS, št. 42/89 in Ur. list RS, št. 14/90) je mlečno-predelovalna organizacija dolžna plačevati kmetijskim zadrugam in
drugim organizacijam, ki proizvajajo oz. odkupujejo mleko,
vse količine mleka najmanj enkrat mesečno po ceni, ki velja
v mesecu oddaje mleka.
Odkupno ceno mleka, delež ki ga plačujejo mlečno-predelovalne organizacije in znesek nadomestila (kompenzacij)
mesečno določi Odbor za mleko, imenovan s strani Izvršnega
sveta Skupščine Republike Slovenije.
Kmetijske zadruge in druge organizacije, ki odkupujejo
mleko, so dolžne vsa sredstva, ki jih prejmejo za oddano
mleko, usmeriti rejcem prvi naslednji delovni dan po prejemu
plačila.
Nadzor izvajanja navedenih določb zakona opravljajo
upravni organi, pristojni za tržno inšpekcijo in SDK. V primeru
neizpolnjevanja teh določb sledi prijava in kazenske sankcije.
V primerih, ko mlečno-predelovalna organizacija zamuja
s plačili, ki niso realizirana v pogodbenem roku (6. člen cit.
zakona), pa pripadajo upravičencem z zakonom določene
zamudne obresti. To pomeni, da je mlečno-predelovalna
organizacija dolžna obračunati in izplačati zamudne obresti
za vsak dan neizpolnjene obveznosti po roku plačila, določenem v pogodbi s kmetijsko zadrugo oz. drugo ustrezno organizacijo, ki od rejcev odkupuje mleko. Le-te so dolžne tako
obračunane obresti takoj izplačati rejcem. V primerih pa, ko
kmetijske zadruge rejcem plačajo odkupljeno mleko iz lastnih
sredstev, so do obresti, ugotovljenih na podlagi števila dni
zamujenega nakazila sredstev, upravičene one same. Na ta
način niti rejci, niti kmetijske zadruge oz. druge organizacije,
ki odkupujejo mleko, zaradi zamude plačila s strani mlečnopredelovalnih organizacij ne morejo biti oškodovane.
Navedena pogodbena razmerja in izpolnjevanje z zakonom
določene obveznosti so torej v pristojnosti pogodbenih
strank. Kmetijska zadruga oz. organizacija, ki od rejcev odkupuje mleko, je dolžna v lastnem interesu in interesu rejcev
v primerih, ko mlečno-predelovalna organizacija ne bi priznala in plačala zamudnih obresti, ta sredstva iztožiti.
Glede na vse navedeno, Republiški sekretariat za tržišče in
splošne gospodarske zadeve oz. organi tržne inšpekcije v primeru, na katerega se nanaša delegatska pobuda, ne morejo
ukrepati.
Omenimo pa naj, da je bilo ob inšpekcijskem pregledu
v Celjski mlekarni Arja vas, opravljenem dne 5. 6. 1991 na
podlagi navedb v delegatski pobudi ugotovljeno, da celjska
mlekarna dejansko zamuja s plačilom 75% dela obveznosti,
da je priznala in poravnala bremepise za zamudne obresti
vsem kmetijskim zadrugam, ki so jih izstavile, da pa nekatere
kmetijske zadruge za zamudo plačila ne izstavljajo obračunov
zamudnih obresti, zaradi česar jih morda rejci tudi ne prejemajo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Toneta Kramariča, delegata v Zboru
občin, da se pripravi seznam vseh pomembnih
nedokončanih gradenj
Na nadaljevanju 11. seje Zbora občin, 24. januarja 1991, je
delegat Tone Kramarič, med drugim predlagal Izvršnemu
svetu Skupščine Republike Slovenije, da pripravi seznam
vseh pomembnih nedokončanih gradenj.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja naslednje:
Kot pomembno gradnjo je Republiški sekretariat za industrijo
in gradbeništvo opredelil tisto investicijo po Pravilniku
o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. I. SRS, št.
27/85, člen 36), katere predračunska vrednost znaša nad
11,600.000,00 dinarjev.
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo je na
podlagi podatkov republiških upravnih organov, ki razpolagajo s finančnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije za
republiške investicije (objekti gospodarske infrastrukture in
družbenih dejavnosti), pridobil seznam nedokončanih investicijskih objektfcv (po evidenci na dan 28. 2. 1991) s podatki
o predračunski vrednosti že izvršenih vlaganj, stopnji dokončanja in še potrebnih sredstvih, na način kot vodi evidenco
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SDK Slovenije - Centrala Ljubljana. Na podlagi priloženega
seznama stopetintridesetih objektov smo zajeli 85,3% vseh
republiških investicij, pri čemer pokriva republiški sekretariat
za promet in zveze 47%, Republiški sekretariat za energetiko
37%, drugi investitorji pa skupno 16% vseh predvidenih sredstev. Ob priloženem seznamu pomembnejših investicijskih
gradenj je potrebno obrazložiti, da so podatki o vrednosti
investicij podani po cenah iz investicijskih programov (predračunska cena objekta je korigirana dvakrat letno glede na
višino dviga cen zaradi inflacije), podatki o porabi in še
potrebnih sredstvih pa po dejanskih tekočih vrednostih, na
način kot to evidenco vodi Služba družbenega knjigovodstva.
Za obravnavo v Izvršem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za industrijo
in gradbeništvo.
OPOMBA:
Seznam nedokončanih gospodarskih
investicijskih objektov je na razpolago v strokovni službi
zbora
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Fedje Klavora, delegata v Zboru
občin, za spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih
Predlogi delegata se nanašajo na spremembo tistih določb
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki opredeljujejo odškodnino
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in
gozda. Sprememba naj bi bolj spodbudno delovala na razvoj
kmetijstva v zasebnem sektorju, še posebej na razvoj dopolnilnih dejavnosti na demografsko ogroženih območjih (na
podlagi zakona o hitrejšem razvoju demografsko ogroženih
območij). Pri tem naj bi na novo določili izjeme, ko ni treba
plačati odškodnine, in tudi uporabo tako zbranih sredstev.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 9/90) je bil uveden nov način
določanja vrednosti odškodnine. Za najboljša zemljišča se je
s tem odškodnina bistveno povišala. Namen zakona je bil, da
se tudi z ekonomskimi ukrepi bolje zavarujejo kakovostna
kmetijska zemljišča. Visoke odškodnine naj bi bistveno vplivale na preusmeritev gradenj na slabša kmetijska zemljišča.
Pri tem je treba poudariti, da se že po veljavnem sistemu
gradnja objektov, ki so namenjeni primarni kmetijski proizvodnji, ne šteje za spremembo namembnosti in se zato ne
plačuje odškodnina.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 13. julija 1991
sprejel odlok o določitvi vrednosti točke za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in
gozda (odlok je že objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije), s katerim je za slabša kmetijska zemljišča in gozdove
znižal vrednost točke za 50%. Tudi ta ukrep naj bi spodbudno
deloval na usmerjanje gradenj na slabša zemljišča. Ob pripravi novega zakona o kmetijskih zemljiščih bo Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije proučil vse dosedanje predloge in predlagal ustrezne rešitve.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Fedje Klavora, delegata v Zboru
občin, za spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih
Predlogi delegata se nanašajo na spremembo tistih določb
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki opredeljujejo odškodnino
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in
gozda. Sprememba naj bi bolj spodbudno delovala na razvoj
kmetijstva v zasebnem sektorju, še posebej na razvoj dopolnilnih dejavnosti na demografsko ogroženih območjih (na
podlagi zakona o hitrejšem razvoju demografsko ogroženih
območij). Pri tem naj bi na novo določili izjeme, ko ni treba
plačati odškodnine, in tudi uporabo tako zbranih sredstev.
poročevalec

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 9/90) je bil/uveden nov način
določanja vrednosti odškodnine. Za najboljša zemljišča se je
s tem odškodnina bistveno povišala. Namen zakona je bil, da
se tudi z ekonomskimi ukrepi bolje zavarujejo kakovostna
kmetijska zemljišča. Visoke odškodnine naj bi bistveno vplivale na preusmeritev gradenj na slabša kmetijska zemljišča.
Pri tem je treba poudariti, da se že po veljavnem sistemu
gradnja objektov, ki so namenjeni primarni kmetijski proizvodnji, ne šteje za spremembo namembnosti in se zato ne
plačuje odškodnina.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 13. julija 1991
sprejel odlok o določitvi vrednosti točke za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in
gozda (odlok je že objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije), s katerim je za slabša kmetijska zemljišča in gozdove
znižal vrednost točke za 50%. Tudi ta ukrep naj bi spodbudno
deloval na usmerjanje gradenj na slabša zemljišča. Ob pripravi novega zakona o kmetijskih zemljiščih bo Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije proučil vse dosedanje predloge in predlagal ustrezne rešitve.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Avguština-Alojzija Mencingerja,
delegata v Zboru občin, v zvezi z razvrščanjem
krajev med demografsko ogrožena območja
Republike Slovenije
Na 22. seji Zbora občin, 17. 7. 1991, je delegat tega zbora g.
Avguštin-Alojzij Mencinger dal izvršnemu svetu Skupščine
Republike Slovenije pobudo, da naselji Koprivnik v Bohinju in
Gorjuše iz občine Radovljica uvrsti med demografsko ogrožena območja. G. Avguštin-Alozij Mencinger v svoji pobudi
ugotavlja, da naselji Koprivnik v Bohinju in Gorjuše nista
uvrščeni med demografsko ogrožena območja, čeprav demografski podatki kažejo, da izpolnjujeta pogoje za uvrstitev
med ta območja. G. Mencinger ugotavlja, da je morda ena od
razlag ta, da sta naselji uvrščeni med gorsko višinska
območja, za katera g. Mencinger pravi, da je zakon o demografsko ogroženih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. I. Republike Slovenije, št. 48/90) manj ugoden kot za demografsko
ogrožena območja. Druga možna razlaga za to, da naselji
nista uvrščeni med demografsko ogrožena območja pa je ta,
da sega krajevna skupnost Koprivnik v Bohinju (v katero sta
uvrščeni naselji Koprivnik v Bohinju in Gorjuše) na Pokljuko,
kjer je okoli 200 vikendov, številni vikendaši pa so kot stalni
prebivalci prijavljeni v teh naseljih, kar naj bi prispevalo
k ugodnejšim demografskim gibanjem v naseljih. Zaradi takih
nepravilnosti ugotavlja g. Mencinger, prebivalci Koprivnika
v Bohinju in Gorjuš nimajo možnosti črpati pomoč po zakonu
o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij
v Republiki Sloveniji.
Stališče Izvršnega sveta je:
Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji v prvem odstavku 2. člena določa, da
se za demografsko ogrožena območja štejejo širša strnjena
območja ne glede na meje občin. Območji naselij Koprivnik
v Bohinju in Gorjuše ne ustezata zakonski opredelitvi širšega
strnjenega območja, zato nista bili uvrščeni med demografsko ogrožena območja. Vendar zakon v šestem odstavku 2.
člena določa, da so do ukrepov tega zakona upravičena tudi
območja naselij, ki jih Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije opredeli kot gorsko višinsko območje z omenjenimi
naravnimi dejavniki za kmetijstvo po metodologiji Zadružne
zveze Slovenije in nekdanjega Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s tem, da jih dopolni še
z demografskimi kazalci iz 2. člena zakona. To pomeni, da se
bo lahko v odlok o območjih, ki se štejejo za demografsko
ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju
1991-1993 (Ur. I. Republike Slovenije, št. 6/91), uvrstijo tudi
tista naselja, ki hkrati s kazalci iz navedene metodologije
izpolnjujejo še najmanj enega od dveh demografskih kazalcev
iz 2. člena zakona, to je rast prebivalstva v obdobju
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1981-1990, ki je manjša od 25% povprečne rasti v Republiki
Sloveniji, ali pa indeks staranja prebivalstva za najmanj 25%
višji, kot je v povprečju Republike Slovenije, in hkrati rast
prebivalstva, manjša od 2/3 povprečne rasti v Republiki Sloveniji. Pri tem se za leto 1981 upoštevajo podatki popisa prebivalstva, za leto 1990 pa podatki registra prebivalstva, ki jih
Zavod Republike Slovenije pridobiva od matičnih občinskih
služb.
Naselji Koprivnik v Bohinju in Gorjuše imata neugodne demografske kazalce, kar je razvidno tudi iz naslednje primerjave:
Indeks rasti Indeks staranja
1990/1981
1990
Koprivnik v Bohinju
96.55
120,00
Gorjuše
90.56
177,78
R Slovenija
105,62
51,57
Mejna vrednost
101,40
64,47
2/3 rep. povprečja
103,70
Zato sta obe naselji vključeni med gorsko višinska območja in
uvrščeni v II. poglavje odloka o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji
v obdobju 1991-1993 pod zaporedno številko 23. Obenem
poudarjamo, da so do vseh ukrepov zakona pbd enakimi
pogoji upravičena tako demografsko ogrožena območja krajevnih skupnosti in območja naselij iz I. poglavja odloka kot
tudi območja gorsko višinskih naselij iz II. poglavja odloka.
Za obravnavo v IS je stališče pripravilo Ministrstvo za planiranje.
STALIŠČE
~~
~~
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Avguština Alojzija Mencingerja, delegata v Zboru občin, v zvezi z načrtovano traso
avtoceste na območju občine Radovljica
Delegat je opozoril, da je nova avtocesta že na meji radovljiške občine. Za izgradnjo po tej občini sta predlagani dve
varianti in sicer severna in južna. Severno zagovarja Ministrstvo za promet in zveze, za južno pa so se odločili delegati
v občinski skupščini. Obe varianti pa imata to slabost, da
presekata zadnje velike kmetijske površine. Če bosta ti dve
varianti sprejeti, bodo imeli kar pet vzporednih cest. Zato
republiškemu izvršnemu svetu Radovljčani predlagajo, da
skuša poiskati novo rešitev in sicer še južneje, ki bi vključila
v del nove avtoceste že obstoječo cesto kot en vozni pas.
Občinski načrtovalci so že izdelali takšen načrt, ki ga ponujajo republiškemu izvršnemu svetu.
Stališče izvršnega sveta skupščine republike Slovenije je:
1. Za območje občine Radovljica je bilo od leta 1970 dalje
v zvezi z določitvijo trase avtoceste izdelanih pet študij v fazi
idejne zasnove, v katerih je bilo obravnavanih šest variant
njenega poteka čez severni in južni del Radovljiškega polja.
S sprejetjem odločitve o trasi avtocestnega odseka HrušicaVrba in začetkom njegove graditve so se možnosti pri izboru
omenjenih variant zožile, tako da sta od tedaj dalje v obravnavi samo še tako imenovana »severna« in »južna« varianta in
so zanju tudi predlogi izvedbe v podvariantah.
Severna varianta poteka severno od športnega letališča
Lesce, južna pa po južnem robu tega letališča, vzporedno
z obstoječo magistralno cesto med Lescami in Radovljico.
2. Leta 1989 je Republiška uprava za ceste v soglasju
z občino Radovljica, Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora ter Ministrstvom za promet in zveze pri Inštitutu
Jožef Štefan iz Ljubljane - skupina za oceno posegov v okolje, SEPO, naročila primerjalno študijo o presoji vplivov na
okolje za obe, to je severno in južno varianto avtoceste čez
radovljiško polje.
Študija je dala nevtralni rezultat, vendar z rahlo prednostjo za
severno varianto. Ta študija je od vsega začetka veljala kot
meritorna za odločitev.
Poleg te študije je po naročilu Republiške uprave za ceste
Projektivno podjetje Kranj v letu 1990 izdelalo idejno študijo
primerjave variant odseka avtocest na odseku Vrba-Črnivec.
Ob revizijski obravnavi te študije, katere zapis prilagamo, je
bila severna varianta trase avtoceste ocenjena kot ustreznejša
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od južne. Glavni razlog za takšno stališče revizijske komisije
so bili nesporne prednosti severne variante do negativni!vplivov na stanovanjsko gradnjo in število prizadetih prebival
cev, njene prostorske in krajinske vključenosti v okolje, grad :
benih, prevoznih in vzdrževalnih stroškov njenega koriščenje!
ter druge, navedene v omenjenem zapisu.
|
Kljub študijam in njunim rezultatom pa so ostala mnenja!
posameznikov in skupin občanov še vedno deljena ter so sel
stalno pojavljale želje po optimiranju.
Tako so se delegati Skupščine občine Radovljica v postopki
sprejemanja občinskih planskih aktov odločili za južno varianto. Kolikor nam je znano, predvsem iz dveh razlogov:
.— da bi združili prometne koridorje: magistralna cesta-avto-i
cesta, hitra železnica ter daljnovod;
- da bi pridobili možnost za neposredno priključitev avtoce-i
ste na Radovljico.
Zahtevi po neposredni priključitvi se je občina kasneje
odrekla.
3. Navedenima variantama so sledile še razne podvariante, ki
jih omenja tudi delegat v svoji pobudi. Tudi te podvariante sc
obravnavale strokovne službe slovenskega cestnega gospodarstva, in to v obliki, kot jo je predlagal g. Maks Prešeren
(tekstualni opis trase s številčnimi podatki o dolžini objektov,
predorov, viaduktov, posegih v prostor ter predpostavljenih
gabaritih).
Na podlagi teh podatkov so bile ocenjene vse štiri variante
poteka avtoceste mimo Radovljice, .vključno z grobo oceno
stroškov njihove realizacije. T udi ta primerjava je pokazala kot
najugodnejšo severno varianto ob dejstvu, da dodatna predloga nista upoštevala gradnje avtoceste (v normalnem ali
zoženem profilu), temveč prečni profil ceste širine 16.0 m.
Podrobnejši podatki so razuvidni iz priloženega mnenja
o oceni vplivov na okolje vseh štirih variant oziroma podvariant, ki jo je izdelal g. Prešeren.
Ocena stroškov gradnje posameznih variant pa je pokazala
da bi bila gradnja variante JJV (predlog južne variante po novi
trasi) za 4,7-krat dražja od severne variante.
4. Da bi dokončno izbrali varianto, je umestno in potrebno
proučiti še podvarianto južne trase med Radovljico in viaduktom Peračica, in to z elementi kot na vseh preostalih avtocestnih odsekih. Hkrati je smotrno proučiti tudi poglobitve
severne in južne variante že čez radovljiško polje.
S tem podvariantama poglobljene trase bi potem dopolnili
študijo Inštituta Jožefa Štefana o presoji vpliva na okolje.
Te dodatne preveritve je glede na do zdaj izdelane strokovne
podlage, dopolnjene z novimi podvariantami, moč opraviti
v relativno kratkem času, zato ni razlogov, da se pobuda
delegata ne sprejme.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za promet in zveze
v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Ministrstvom za varstvo okolja in urejanje prostora.
Priloga: Zabeležka seje revizijske komisije in Mnenje na
oceno vplivov na okolje štirih variant AV Vrba-Črnivec, Cestnega inženiringa iz Ljubljane
ZABELEŽKA
seje revijske komisije, dne 13. 3. 1991, v prostorih DO Cestni
inženiring Ljubljana, Titova 64.
Na seji je bil obravnavan projekt IDEJNA ŠTUDIJA SEVERNE!
VARIANTE AC VRBA - CRNIVEC, projektant PP Kranj, štf
proj. 4043/A-2, januar 1990
NAVZOČI:
- Pečar Miro, dipl. ing., poročevalec
- Marjan Krajne, dipl. ing. - RUC
- Rudolf Kobal, dipl. ing. - RUC
- Stanko Rebolj, dipl. ing. - PP KRANJ
- Anton Cunde, dipl. ing. - DO Cl
- mg. Jernej Ravnikar, dipl. ing. - DO Cl
- Ivanka Merkun, gr. teh. - DO Cl
Namen revizijske komisije je ovrednotiti severno varianto AC
Vrba - Črnivec proti tako imenovani južni varianti, ki jo je
v svojih prostorskih planih za obdobje 1986-1990 sprejela
občina Radovljica z pogojem, da je avtocesta poglobljena in
brez priključka za Radovljico.
V idejni študiji je obdelana severna varianta na nivoju idejnega projekta v merilu 1:1000 tako, da je lahko primerljiva
z idejnim projektom južne variante št. P-3669, ki je bila
poročevalec

izdelana aprila 1987 in s študijo poglobljene južne variante št.
P-4043/A, ki je bila izdelana julija 1989.
Sestavni del študije je tudi primerjava vseh treh variant
z različnimi kombinacijami priključkov tako, da so dejanske
primerjane štiri variante:
- južna osnovna s priključkom Lesce, Radovljica in Brezje
- južna poglobljena s priključkom Lesce in Brezje
- severna s priključkom Lesce in Brezje
- severna s priključkom Lesce in Podvin.
Primerjava je pokazala naslednje:
1. Severna varianta je krajša in 40% cenejša od južne variante. Ima boljše tehnične elemente in potrebuje manj zemljišč.
2. Geotehnične razmere, vodotoki in podtalnica ter odnosi do
naravne in kulturne dediščine so vzdolž obeh tras skoraj
istovetni.
3. Glede zaščite pred hrupom in komunalnih vodov daje
študija prednost južni varianti, vendar brez podrobnejše primerjave, ker za komunalne vode ni idejnih projektov, za
severno varianto pa ni izdelana študija o hrupu.
4. Prometna primerjava
Z ukinitvijo priključka Radovljica nastane problem dostopa do
priključka Črnivec, ki bi moral služiti prometu iz Radovljice in
proti Begunjam. Tak promet skozi vas Črnivec ni mogoč.
Severna varianta s svojo nizko niveleto omogoča formiranje
priključka Podvin, ki bistveno bolje pokriva prometne potrebe
omenjenih krajev.
Zaradi zgoraj navedenega je revizijska komisija ugotovila, da
je severna varianta s priključkom Podvin ustreznejša in priporoča nadaljnje aktivnosti za verifikacijo te trase.
MNENJE na oceno vplivov na okolje štirih variant AC Vrba
- Črnivec, ki jo je izdelal Marko Prešeren v letošnjem letu
Pre_gledali smo Oceno vplivov na okolje štirih variant AC Vrba
- Črnivec in ugotovili naslednje:
Osnova ocene je tabela, kjer so podane tehnične značilnosti
posameznih variant.
ELEMENTI
dolžina (km)
širina
cestišča (m)
št. priključ.
št. predorov
dolžina
predorov (m)

U2(južna) U1 (severna)
11.45
11.88

JV
11.90

JJV
11.64

20.40
2
2

16.00
4
5

16.00
4

0

520
480

815
200
260
300
300
120
70
2

t. galerij
dolžina (m)
. viaduktov
dolž.
viaduktov (m)

20.40
3
0

1

1

350

730

150
225

viš. osn.
nasipa'
glede na
1,3
1,3
cestišče (m)
omejitve
hitrosti voz.
100
100
120
120
(km/h)
(osnovni nasip za omejevanje širjenja emisij težkih delcev cestnega
prometa)
Privzeta je bila metodologija točkovanja, ki je relativna, saj da
vsakemu vidiku isto težo, razen močvirju, ki ima ponder 2.
Ocena variant je izdelana na različnih izhodiščih in predpostavkah za posamezne variante:
1. Primerjane so variante z različnimi prečnimi profili in sicer
za varianti, ki jih je predlagala SCS je širina 20,40 m, za
varianti JV in JJV pa 16,00 m. Širine prečnega profila 16,00
m ne poznamo in ga nima nobena obstoječa niti načrtovana
avtocesta. Dejanska širina prečnega profila, ki jo je predlagala
SCS za varianto U2 (južna) in U1 (severna) pa je 27,40 m.
2. Primerjava je izdelana za različne računske hitrosti.
Ni upoštevano dejstvo, da bo avtocesta tranzitna, kajti Karavanški predor je praktično že zgrajen. Zato ne more biti
računska hitrost 100 km/h ampak 120 km/h.
poročevalec

3. Pri primerjavi niso bila upoštevana ista izhodišča glede
cestnine. Varianti U1 in U2 sta predvideni kot cestninski,
varianti JV in JJV pa kot necestninski.
4. Ni enotnih izhodišč za širino pasu, kjer se glavnina polutantov, ki onesnažujejo tla, koncertrira.
Za varianto U1 in U2 upošteva širino 25 m od roba cestišča, za
varianto JV in JJV pa samo 15 m.
5. Ob varianti U1 predvideva poplavljanje polj južno od Hraš.
Menimo, da s pravilnimi tehničnimi rešitvami do poplav sploh
ne pride.
6. Onesnaževanje podtalnice
Če je dana zahteva o zaščiti podtalnice, se to zagotovi s tehničnimi ukrepi. Sam sistem ščitenja podtalnice pa je za vse
4 variante enak.
7. Na podlagi primerjave gozdnih površin in vodotokov je
ugotovljeno, da je varianta U1 najmanj primerna. Vodotokom
je v tem primeru dana prednost.
8. Ni upoštevana enotna tehnologija gradnje vseh variant
avtoceste. Varianta U1 je najkrajša in zato najugodnejša glede
onesnaževanja zraka. Da dobita prednost varianti JV in JJV pa
je predvidena gradnja nasipov z zelenimi pasovi. Nikjer pa ni
upoštevana večja koncentracija onesnaženosti zraka na portalih predorov in galerij.
Rezultat celotne ocene pokaže, da sta varianti JV in JJV
najprimernejši. Pri tem ni nikjer upoštevano, da sta najdražji,
ter hkrati nudita porabnikom avtoceste slabše vozne pogoje
zaradi omejitve hitrosti na 100 km/h in zaradi predorov ter
galerij.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Alojza Metelka, delegata v Zboru
občin, za spremembo 138. člena zakona
o obrambi in zaščiti
Delegat Alojz Metelko je Skupščini Republike Slovenije
posredoval pobudo Skupščine občine Trebnje, da se glede na
velik izpad dohodka v podjetjih zaradi sodelovanja obveznikov pri izvrševanju nalog v teritorialni obrambi, spremeni 138.
člen zakona o obrambi in zaščiti in sicer tako, da sredstva za
vsa nadomestila osebnih dohodkov vpoklicanih delavcev
takoj preidejo v breme republiškega proračuna.
V zvezi s to pobudo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja:
Vprašanja nadomestil osebnih dohodkov in drugih prejemkov
za čas usposabljanja na področju obrambe in zaščite urejati
138. člen zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91)
in 65. člen zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/
91).
138. člen zakona o obrambi in zaščiti, ki določa temeljna
načela v zvezi z izplačevanjem (povračili) nadomestil osebnih
dohodkov in drugih prejemkov in v bistvu povzema rešitve, ki
jih je vseboval že prj veljavni zakon o splošni ljudski obrambi
in družbeni samozaščiti, zavezuje podjetja, zavode in druge
organizacije ter delodajalce, vključno z obrtniki, da sami
zagotavljajo sredstva za nadomestila osebnih dohodkov za
svoje delavce za čas usposabljanja v teritorialni obrambi,
v rezervni sestavi organov za notranje zadeve, narodni zaščiti,
enotah za zveze, civilni zaščiti ter službi za opazovanje in
obveščanje. Skladno s tem členom organizatorji zagotavljajo
nadomestila izgubljenega zaslužka za čas usposabljanje le
tistim državljanom, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost in državljanom, ki s samostojnim osebnim
delom opravljajo kakšno drugo gospodarsko dejavnost (obrtniki), kot tudi državljanom, ki niso v delovnem razmerju in se
ne ukvarjajo s samostojno poklicno dejavnostjo oziroma, ki
ne prejemajo pokojnine, ali nadomestila zaradi začasne brezposelnosti.
Omenjene rešitve v celoti veljajo samo v letošnjem letu,
skladno s četrtim odstavkom 147. člena zakona o obrambi in
zaščiti se bo namreč s 1. 1. 1992 v breme Republike Slovenije
preneslo izplačevanje nadomestil osebnih dohodkov in drugih povračil, določenih v 138. členu zakona za usposabljanje
pripadnikov teritorialne obrambe, enot za zveze ter rezervnega sestava organov za notranje zadeve. To seveda istočasno pomeni, da bodo od 1. 1. 1992 dalje tudi podjetja,
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zavodi in druge organizacije ter delodajalci imeli pravico do
povračila izplačanih nadomestil osebnih dohodkov za svoje
delavce, če bodo ti na usposabljanjih v teritorialni obrambi,
enotah za zveze oziroma v rezervnem sestavu organov za
notranje zadeve.
Glede na velik obseg klicanja, zlasti pripadnikov teritorialne
obrambe v času agresije na Republiko Slovenijo ter velike
finančne obremenitve posameznih podjetij in drugih organizacij z izplačevanjem nadomestil osebnih dohodkov vpoklicanim delavcem. Izvršni svet proučuje možnost, da bi že pred 1.
1. 1992, z začasnim sklepom, breme nadomestil osebnih
dohodkov za vpoklicane delavce prenesli v republiški proračun. Seveda je oblikovanje dokončne rešitve odvisno zlasti od
proračunskih zmožnosti, kjer pa je stanje, kot je znano, že
tako kritično. Prav tako je pri tem potrebno upoštevati tudi
dejstvo, da je šlo v času agresije na Republiko Slovenijo
dejansko za vojne razmere. Velik del stroškov,ki so pri tem
nastali, bo že tako morala nositi Republika Slovenija, del
stroškov pa bodo morali prevzeti tudi ostali subjekti v republiki, vključno s podjetji in drugimi organizacijami.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo.
STALIŠČE ~ ~™~
"
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Branka Novaka in Zvonka Ivanušiča,
delegatov v Zboru občin, za takojšnjo obravnavo
predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini
Delegata Branko Novak in Zvonko Ivanušič sta v Zboru občin
Skupščine Republike Slovenije dala pobudo za takojšnjo
obnovitev skupščinske obravnave predloga za izdajo zakona
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
lastnini.
Do navedene pobude ima Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije naslednje stališče:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 28. februarja
1991 Skupščini Republike Slovenije predlagal, da preloži za
nedoločen čas obravnavo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Glavni razlog za tako
odločitev je bil, da zakon po svoji vsebini in pomenu ni tak, da
bi sodil v tisto skupino zakonov, ki jih je nujno treba sprejeti
zaradi osamosvajanja Republike Slovenije. Poleg tega pa so
bije z ustavnim amandmajem XCIX k Ustavi Republike Slovenije razveljavljene vse določbe ustave, ki izključujejo lastninsko pravico na stavbnih zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja, zaradi česar je treba ponovno proučiti pripravljeno gradivo in vpliv navedenih ustavnih sprememb na predlagane zakonske rešitve.
Navedeni glavni razlog za umik zakona je še vedno prisoten.
Razen tega tudi še niso dorečene rešitve glede bodoče ureditve prostorskega planiranja in lastninskega režima stavbnih
zemljišč v mestih in naseljih mestnega značaja. Zato bo
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in
o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini predložil
Skupščini Republike Slovenije ponovno v obravnavo šele
potem, ko ne bo več navedenih ovir za pripravo sprememb
razlastitvenega zakona.
Glede trditve v pobudi, da so zakonske spremembe na tem
področju zaradi zaščite razlaščencev nujno potrebne, pa pripominjamo, da iz nadaljnjih izvajanj izhaja, naj bi se ta zaščita
razlaščencev nasnašala predvsem na pravično odškodnino za
razlaščene nepremičnine. V tej zvezi Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije pripominja, da je v preteklem letu
Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-l-45/8921 z dne 8. 11. 1990 ugotovilo, da določbe 40. člena zakona
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni
lastnini, ki so urejale določitev odškodnine za stavbno zemljišče, niso v skladu z ustavo in so prenehale veljati. Merila iz
40. člena, ki so omogočala administrativno določanje cen
stavbnih zemljišč, tako zdaj niso več uporabna in bo v primeru, če med strankami pred upravnim organom ne bo prišlo
do sporazumne določitve odškodnine, to določilo sodišče
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v nepravdnem postopku. Merila za določanje odškodnine za
razlaščena stavbna zemljišča bo v bodoče izoblikovala praksa
sodišč, zato pravice razlaščencev zaradi trenutne pravne
praznine ne bodo prizadete.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za
zakonodajo.
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
k predlogu Edvarda Ovna, delegata v Zboru
občin, v zvezi z odlokom o razvrstitvi blaga
v oblike izvoza in uvoza
V
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Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije prouči vsebino sprememb Odloka
o razvrstitvi blaga na oblike uvoza in izvoza in njegovo sprejemljivost za Republiko Slovenijo, Izvršni svet Skupščine
Republike meni:
Odlok o spremembi odloka o razvrstitvi blaga na oblike uvoza
in izvoza (Ur. I. SFRJ, št. 18/91) je spremenil režim uvoza za
nekatere vrtnine in čokolado z režima prostega uvoza na
režim kontingentov, za uvoz avtomobilov pa je uvedel režim
regionalnih soglasij.
Po Zakonu o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. I. SFRJ št
63/89) je v členu 14 predvidena možnost uvedbe regionalnih
soglasij, da bi se uskladila menjava blaga in storitev z določenimi državami, s katerimi so sklenjene mednarodne poaodbe
o tej menjavi.
V zvezi s spremembo Odloka o razvrstitvi blaga na oblike
uvoza in izvoza (Ur. I. SFRJ, št. 18/91) nam je Zvezni izvršni
svet posredoval Informacijo o izdajanju soglasij za uvoz potniških avtomobilov iz Japonske in Republike Koreje, v kateri je
pojasnjeno, da je Zvezni sekretariat za ekonomske odnose
s tujino izdal globalno soglasje za uvoz potniških avtomobilov
in drugih motornih vozil v letu 1991 razen za avtomobile in
druga potniška vozila, ki se uvažajo iz Japonske in Republike
Koreje.
V informaciji so navedeni razlogi za omejevanje uvoza iz
navedenih držav (velika koncentracija uvoza avtomobilov iz
navedenih držav o tem, da so le-te celo zmanjšale uvoz
Jugoslavije) ter kriteriji za izdajanje soglasja za uvoz avtomobilov iz Japonske in Republike Koreje (uvoz do vrednosti
realiziranega izvoza jugoslovanskega blaga, sklenjene
pogodbe o servisiranju avtomobilov, zagotovljen uvoz rezervnih delov).
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se zaveda, da bo
moral biti tudi v procesu osamosvajanja, ob omejenih materialnih možnostih slovenskega gospodarstva za financiranje
uvoza ter zaostreni devizni likvidnosti, še v večji meri izvoz
osnovni imperativ razvoja. V skladu s tem bo potrebno tudi
v bodoče iskati vse možnosti za plasiranje našega blaga na
tujih trgih ter v kontekstu celovite politike nacionalnega razvoja oblikovati aktivno in pasivno zaščitno politiko slovenskega gospodarstva. Oblikovanje zaščitne politike v Republiki
Sloveniji pa je odvisno tudi od dogovorov Slovenije z drugimi
republikami o možnostih oblikovanja carinske unije, cone
svobodne trgovine ali druge oblike skupnega ekonomskeoa
prostora.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje.

STALIŠČE
~
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Bruna Podveršiča, delegata v Zboru
občin, glede dopolnitve zakona o kmetijskih
zemljiščih z oprostitvijo plačila odškodnine
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozda
Delegat predlaga, naj bi dopolnili 15. člen prečiščenega besedila zakona o kmetijskih zemljiščih z novimi dejavnostmi, kot
poročevalec

je npr. vzreja žab, ki naj bi poleg veljavnih ne štele za spremembo kmetijskih zemljišč in gozda. Zaradi take opredelitve
tudi ne bi bilo treba plačati odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda. Pobudo utemeljuje s tem, da je po prenehanju potrebe za to dejavnost
možno brez posebnih posegov vrniti zemljišče v prvotno
stanje.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v zadnjem času
dobil več pobud za spremembo 15. člena prečiščenega besedila zakona o kmetijskih zemljiščih. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano že pripravlja spremembe celotnega
zakona o kmetijskih zemljščih, ob pripravi katerih bo proučilo
tudi pobudo g. Podveršiča in jo po možnosti tudi upoštevalo.
Zakon o kmetijskih zemljiščih naj bi bil v Skupščini Republike
Slovenije sprejet še letos.
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo na predlog Vojke Štular, delegatke
v Zboru občin in Dušana Semoliča, delegata
v Družbenopolitičnem zboru, da pripravi natančnejše poročilo o problematiki ledvičnih bolnikov
v Sloveniji
Ker je vprašanje delegatke Vojke ŠTULAR identično vprašanju Dušana SEMOLIČA iz DPZ, posredujemo na oboje vprašanj isti odgovor:
Poznane so razmere v zdravstvu, ki so nastopile ob sprejemu proračuna, ki je za zdravstveno varstvo namenil približno toliko sredstev kot lani, kljub dvojni devalvaciji v zadnjih 6 mesecih in porastu materialnih stroškov. Pri sprejemu
proračuna je naš Sekretariat opozarjal na posledice, zato je
predlagal tudi vrsto ukrepov, ki pa ob polni uveljavitvi ne
pomenijo tolikšnega prihranka, da bi pokril manjkajoča sredstva.
Problem dialize je večplasten. Strokovo, organizacijsko in
po izvedbi; ivo v naši republiki ustrezen in sledi evropskim
kriterijem, finančno pa predstavlja že tolikšno breme v proračunu, da ga je treba obravnavati posebej, sicer bo prišlo do
neslutenih posledic - ali za zdravstvo v širšem pomenu, kar
se izgubi v poprečjih — ali pa je za njih usodno. Za dializno
zdravljenje je potrebno, navajamo kot primer, v Univerzitetnem kliničnem centru blizu 20% vseh sredstev, ki jih zavod
dobi od Republiške uprave za zdravstveno varstvo; bežen
izračun pokaže, da znaša mesečno strošek na enega bolnika
8.330 DEM oziroma v Univerzitetnem kliničnem centru za
vsako dializo blizu 2.500.000 DEM mesečno. Podatka ne navajamo, da bi s tem podprli ukrepe, temveč zato, da bi opozorili
na finančno težo problema. V drugih zavodih je dializno
zdravljenje le malo ali nič cenejše kot v Univerzitetnem kliničnem centru.
Na pogovoru z vodstvom nefrološke klinike Univerzitetnega
kliničnega centra v Ljubljani in Društvom bolnikov na dializi
smo se dogovorili, da moramo v Sloveniji:
1. omogočiti letno okoli 40 novih mest (vseh je okrog 750,
število se poveča za 6% letno, na UKC jih gravitira blizu 300);
2. razvijati v UKC za vso Slovenijo vrhunsko dializo za
najbolj rizične bolnike;
3. razvijati druge oblike dialize, ne le standardno;
4. oživiti sistem zbiranja ledvic za transplantacijo in povečati število transplantacij ledvic v Sloveniji;
5. podpreti nove zdravstveno vzgojne akcije za preprečevanje bolezni ledvic in posledic bolezni, ki pripeljejo do potrebe
po dializnem zdravljenju.
Dogovorili smo se, da mora biti dializno zdravljenje
v pogodbi o finančnem ovrednotenju programa med Republiško upravo za zdravstveno varstvo in zdravstvenim zavodom
posebna postavka, prilagojena stanju oziroma številu bolnikov in materialnim stroškom. V Univerzitetnem kliničnem
centru je treba takoj omogočiti delo druge izmene dializiranja, v kratkem pa tudi tretjo, urediti pa se morajo tudi razmere
v drugih dializnih centrih, predvsem tam, kjer je največ čakajočih (Jesenice, deloma Trbovlje).
poročevalec

Dokončna ureditev se predvideva z uvedbo sistema zdravstvenega zavarovanja, ki ga napoveduje nova zdravstvena
zakonodaja.
Problematiko dializnega zdravljenja bo obravnaval republiški Zdravstveni svet.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Marcela Stefančiča, delegata v Zboru
občin, za valorizacijo kazni
Do pobude za ustrezno zvišanje tistih denarnih kazni v republiških predpisih, ki so zaradi inflacijskih gibanj izgubile svoj
preventini učinek, ki jo je delegat Marcel Stefančič dal
v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije, ima Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije naslednje stališče:
Izvršni svet soglaša s pobudo delegata Maracela Stefančiča in
bo v skladu s svoji pristojnosti tudi ustrezno ukrepal. Predvsem denarne kazni, zagrožene za nekatere gospodarske
prestopke, zaradi inflacijskih gibanj po svoji višini ne zagotavljajo varstva zakonitosti pri gospodarskem in finančnem
poslovanju. Glede na to, da je bila večina predpisov, ki določajo gospodarske prestopke, v pristojnosti federacije, Republika Slovenija tudi ni mogla ustrezno ukrepati in ne sama
valorizirati denarnih kazni za gospodarske prestopke. Sele
s prenosom zveznih predpisov, ki določajo gospodarske prestopke in sankcije zanje, med republiške predpise bo dana
možnost za razrešitev tega problema. Izvršni svet bo pri pripravi sprememb zakonodaje in pripravi morebitne nove zakonodaje na tem področju upošteval navedeno pobudo, pri
čemer bo ponovno proučil možnost, da se dosedanji sistem
določanja denarnih kazni s točno določenimi zneski nadomesti s sistemom, za katerega ne bi vplivala inflacijska gibanja
(npr. določanje denarnih kazni v dnevnih zneskih itd.).
Podobno rešitev glede določanja denarnih kazni za kazniva
dejanja je že predvidela delovna skupina, ki pripravlja spremembe in dopolnitve kazenskega zakona Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da denarnih
kazni za prekrške, ki so določeni v republiških predpisih, za
zdaj ne bi bilo treba valorizirati, saj so bile valorizirane z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Ur. I.
RS, št. 10/91), ki je začel veljati z 22. 3. 1991. V 9. členu tega
zakona je namreč določeno, da se z dnevom uveljavitve
zakona zvišajo tudi denarne kazni za prekrške, določene
v republiških predpisih. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da je z valorizacijo teh kazni dosežen namen, ki
ga takšna kazen mora imeti, to je preprečevanje protipravnih
dejanj na tem področju.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravilo stališče Ministrstvo za pravosodje in
upravo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
.na pobudo Janeza Žampe, delegata v Zboru
občin, za izenačevanje možnosti za razvoj otrok
na celotnem območju Republike Slovenije
Delegat Janez Žampa v pobudi poslancev s Ptuja, ki jo je dal
v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije, opozarja
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, da obstaja prevelik razkorak pri javni porabi na glavo otroka. Meni, da so
možnosti in položaj za vzgojo in izobraževanje otrok na podeželju neizenačene glede na otroke v Ljubljani. Predlaga, da se
ta razkorak zmanjša in se omogočijo vsem otrokom enake
možnosti za razvoj.
Na pobudo odgovarjamo naslednje:
V osnovnem izobraževanju so stvari kompleksne in merilo
»poraba na glavo otroka« kot edino merilo na tem področju
ne vzdrži primerjav med razvitimi in manj razvitimi območji.
To merilo namreč popolnoma zanemarja mrežo osnovnih šol
in povprečno število učencev v razredih. Ravno na manj
razvitih območjih je mreža osnovnih šol zelo razdrobljena in
povprečno število učencev v razredu je pod slovenskim pov71

prečjem (v Ljubljani je povprečno 25,2 učenca v oddelku, na
Ptuju 21,9, slovensko povprečje je 23,9). To pomeni, da je na
manj razvitih območjih poraba sredstev na učenca, vsaj za
obvezni del programa osnovne šole, na slovenskem povprečju, ponekod celo nad njim. Po podatkih občin za leto
1990 je bila poraba na učenca za obvezni del programa
osnovne šole v Ljubljani 18.732 din na učenca, na Ptuju
17.646 din, povprečna poraba na učenca v Republiki Sloveniji
pa 17.892 din.
Bistvene razlike med občinami nastanejo predvsem zaradi:
— odstopanja od enotno oblikovane cene oddelka za
obvezni (zagotovljeni) del programa osnovne šole, ki je bila
dogovorjena v republiki kot podlaga za dopolnjevanje oziroma solidarnost med občinami;
— različnega obsega in vrednotenja dodatnega programa
osnovne šole (podaljšano bivanje, glasbeno šolstvo, šole
v naravi, regresirana prehrana in učbeniki, naložbe idr.).
Možne rešitve te problematike so nakazane v novi zakonodaji o vzgoji in izobraževanju. Največji korak k poenotenju bo
določitev obsega nacionalnega programa za to področje ter
enotnih standardov in normativov za njegovo izvedbo. Seveda
pa to ne pomeni, da določeno okolje - občina zaradi svojih
materialnih možnosti, predvsem pa specifičnih potreb ne bi
mogla nadgraditi tega programa in ga tudi sfinancirati (neposredno ali s participacijo udeležencev).
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravil stališče Republiški sekretariat za vzgojo
in izobraževanje ter telesno kulturo.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
STALIŠČE
Ministrstva za promet in zveze do zahteve Antona
Horvata, delegata v Zboru združenega dela,
v zvezi z rekonstrukcijo magistralne ceste Počehova-Lendava
Enake zahteve kot jih v zvezi z rekonstrukcijo magistralne
ceste Počehova-Lendava postavlja g. Anton Horvat je že koncem meseca marca 1991 postavila skupina delegatov iz
občine Lendava. V odgovoru na te zahteve, (dopis Republiške
uprave za ceste št. 020-1/MV-110 od 10. 5. 1991), je bilo
pojasnjeno, da bo v okviru razpoložljivih sredstev republi-.
škega proračuna za investicije v cestnem gospodarstvu v letu
1991 moč nadaljevati samo z deli, ki so bila že v teku. Takšen
kriterij pri oblikovanju plana investicijske porabe je bil edino
smiseln in smotern v pogojih, ko bi v primeru odpiranja večjih
novih investicij morali upočasnjevati ali zaustavljati dela na
obstoječih gradbiščih. Med investicijami v teku je bil tudi
odsek obravnavane magistralne ceste Porčič-lhova, za rekonstrukcijo katerega je bila oddaja del razpisana že v preteklem
letu. Za preostale odseke magistralne ceste Počehova-Lendava pa se je Republiška uprava za ceste obvezala, da bo
nadaljevala z vsemi potrebnimi prehodnimi in pripravljalnimi
deli in ki jih g. Anton Horvat v obrazložitvi svoje zahteve
ocenjuje kot uspešno izvajana. Dodajmo še, da je bilo s planom investicij za leto 1991 (po cenah decembra 1990) za
omenjeni odsek razporejenih 34% vseh razpoložljivih sredstev za rekonstrukcijo magistralnih in regionalnih cest.
V postopku je priprava rebalansa republiškega proračuna za
tekoče leto. Kot kažejo prve ocene, v okviru tega rebalansa ne
bo moč zagotoviti niti zadostnih sredstev za pokritje razlik
v vrednosti načrtovanih del na cestah, ki so posledica porasta
cen od decembra 1990, po katerih so bila ta dela ovrednotena.
Zato se že kaže problem fizične realizacije vseh prvotno,
načrtovanih del na cestah, hkrati pa ni materialnih pogojev za
njihovo širjenje z dodatnimi. K povedanemu dodajmo, da se
pogoji financiranja del na cestah zaostrujejo tudi zaradi
motenj v črpanju operativnih tujih kreditov, do katerih prihaja
zaradi nepravočasnega poravnavanja zapadlih obveznosti do
mednarodnih finančnih institucij s strani nekaterih jugoslovanskih republik.
Republiška uprava za ceste pa je odgovorila:
Delegatsko vprašanje se nanaša na rekonstrukcijo magi-

stralne ceste štev. 10 in štev. 12-1 na odseku Počehova - Lendava. Stanje elementov in zgornjega ustroja na tej cesti zahtevajo:
- poleg obnove zgornjega ustroja tudi
- rekonstrukcijo nekaterih osnovnih elementov kot so širina,
horinzontalni in vertikalni elementi ter elementi za povečanje
prometne varnosti (kolesarske steze, pločniki in traktorske
poti).
Prav izredno slabo stanje zgornjega ustroja narekuje takojšnje ukrepanje na tej cesti. Ker pa zaradi neustreznih cestnih
elementov ni bilo možno v preteklosti obnoviti le zgornjega
ustroja, smo se že pred dvemi leti odločili za temeljito rekonstrukcijo te ceste. Pri tem moramo poudariti, da smo od vsega
začetka obravnavali to cesto kot celovit projekt, ki se bo
realiziral po strokovno opredeljenih etapah in v čim krajšem
času ob finančni pomoči posojila Svetovne banke.
V strokovnih ocenah prioritet v naslednjih petih letih smo
prioriteto cestnih odsekov na magistralni cesti Počehova
- Lendava bistveno dvignili prav na račun slabega zgornjega
ustroja in problematične prometne varnosti.
V predlogu plana ukrepov za leto 1991 je Republiška uprava
za ceste predlagala začetek izvajanja del na tej cesti na petih
odsekih in sicer:
- Murska Sobota — Bratonci,
- Črenšovci,
- Črenšovci — Lendava,
- Lenart - Gornja Radgona,
- Bratonci - Beltinci.
Skupna vrednost vseh del je predstavljala 26% vseh sredstev
za rekonstrukcije na magistralnih in regionalnih cestah v Sloveniji. Ti štirje odseki predstavljajo najbolj problematične dele
te ceste tako v smislu zgornjega ustroja kot prometne varnosti. Poleg tega smo ocenjevali, da bo možno na teh odsekih
pridobiti v letu 1991 tudi vso potrebno projektno dokumentacijo in izvesti upravne postopke.
Zaradi bistvenega krčenja sredstev za ceste v proračuni'
Republike Slovenije pa smo morali iz plana za 1991 črt,
praktično skoraj vse nove rekonstrukcije cest. Od večji,
rekonstrukcij so ostale le nadaljevanje del na rekonstrukciji
ceste preko Trojan, nadaljevanje del na rekonstrukciji ceste
preko Črnega kala in rekonstrukcija prvega odseka na cesti
Počehova - Lendava in sicer Porčič - Ihova (ta odsek je bil
razpisan že v letu 1990). Od vseh sredstev za rekonstrukcije
magistralnih in regionalnih cest bo v letu 1991 namenjenih
34% za cesto Počehova — Lendava. Dela na odseku magistralne ceste štev. 10, Porčič — Ihova se bodo začela v maiu
1991.
'
Vkolikor ne bo v letu 1991 z rebalansom republiškega
proračuna zagotovljenih bistveno več sredstev za ceste, ostalih odsekov na cesti Počehova — Lendava ne bo možno začeti
rekonstruirati.
Odsek Odranci — Črenšovci pa spada med tiste odseke, ki
niso prišli v prvo prioriteto ukrepanj na cesti Počehova - Lendava. Trenutno se na tem odseku vodi postopek za pridobitev
lokacijskega dovoljenja. Kdaj bo prišel ta odsek na vrsto za
ukrepanje pa je odvisno od finančnih možnosti in planskih
opredelitev v naslednjih letih.
Razumemo nejevoljo ljudi, ki so zbrali s samoprispevkom
sredstva za sofinanciranje rekonstrukcije magistralne ceste
skozi Lendavo (Kolodvorska ulica). Projekt te ceste je narejen
in je trenutno v revizijskem pregledu. Po potrditvi projekta
bomo takoj nadaljevali s pridobivanjem upravnih dovoljenj.
Istočasno se bomo morali dogovoriti z občino Lendava
o skupnem financiranju te rekonstrukcije. Z rekonstrukcijo
namreč posegamo tudi v komunalno infrastrukturo in urejevanje pločnikov, kar bo morala sofinancirati občina.
Podobno kot za ostale odseke na tej cesti pa na žalost
v letošnjem planu ne vidimo možnosti zagotoviti sredstva za
začetek del tudi na tem odseku.
Na zaključku naj poudarimo, da problematiki rekonstrukcije
magistralne ceste Počehova - Lendava posvečamo veliko
pozornost. Kljub slabim finančnim obetom bomo v letu 1991
nadaljevali z intenzivno pripravo projektne dokumentacije in
upravnih postopkov. S tem bomo odprli možnost, da bomo
v slučaju pridobitve dodatnih sredstev, lahko z deli na nekaterih odsekih kar najhitreje pričeli.
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