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Osnutek zakona o GOZDOVIH - ESA 288 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji 20-2-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O GOZDOVIH, 

ki vam ga pošiljamo obravnavo in sprejem 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. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 

uporablja Vlada 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 določila, da bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

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

Osnutek zakona o gozdovih bosta obravnavala Odbor za 
kmetijstvo in gozdarstvo kot matično delovno telo in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Odbor bo zakon obravnaval med 10. in 
12. marcem 1992. 

Za obravnavo osnutka zakona o gozdovih so pristojni Družbe- 
nopolitični zbor. Zbor občin in Zbor združenega dela. 

OSNUTEK ZAKONA o gozdovih 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
/1/ Ta zakon ureja gospodarjenje z gozdovi in z gozdnim 
prostorom s ciljem, da se zagotovi trajno in optimalno delova- 
nje gozda kot ekosistema in hkrati uresničevanje njegovih 
funkcij. 
/2/ S ciljem, da se v okolju ohrani in krepi vloga posamičnega 
gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj urbanih 
naselij (v nadaljnjem besedilu: zunaj naselij) ureja ta zakon 
tudi gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem in skupi- 
nami gozdnega drevja zunaj naselij. 

2. člen 
/1/ Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki 
sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli 
funkcijo gozda. Za gozd po tem zakonu se štejejo tudi vse 
površine v zaraščanju, večje od 5 arov, kjer krošnje gozdnega 
drevja pokrivajo najmanj 50% tal, in površine, kjer je zastira- 
nje z gozdnim rastjem manjše od 50%, če je na taki zarašča- 
joči površini poudarjena ena izmed ekoloških funkcij gozda. 
/2/ Za gozd se ne štejejo skupine gozdnega drevja na površini 
do 5 arov, posamično gozdno drevje, obrečni in protivetrni 
pasovi drevja, drevoredi, parki in plantaže gozdnega drevja 
ter obore za rejo divjadi. 

3. člen 

/1/ Funkcije gozdov so ekološke (varovalna, hidrološka, 
biotopska, klimatska), sociološke (rekreacijska, turistična, 
poučna, raziskovalna, zaščitna, higiensko - zdravstvena, 
varovanje naravne in kulturne dediščine in drugih vrednot 
okolja, obrambna, estetska) in gospodarske (lesnoproiz- 
vodna, pridobivanje drugih gozdnih dobrin, lovnogospo- 
darska). 

121 Gozdovi s posebnim pomenom so gozdovi z izjemno 
poudarjeno katero koli ekološko funkcijo, lahko pa tudi goz- 
dovi z izjemno poudarjeno katero koli sociološko funkcijo. 

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. 

/2/ Trajnost in krepitev gozdov se zagotavljata: 
- s povečevanjem lesne zaloge, 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; 
- z ohranjanjem vseh naravnih funkcij gozdnega ekosistema. 

/3/ V gozdni prostor se sme posegati le tako, da se ohranijo in 
krepijo funkcije gozdov ali njihovih delov v prostoru. 

5. člen 

Zaradi zagotavljanja ekoloških in socioloških funkcij gozdov 
je lastninska pravica na gozdovih omejena: 
- z gospodarjenjem z gozdovi v skladu z načrti za gospodar- 
jenje; 
- s pravico dostopa in gibanja drugim osebam; 
- s pravico nabiranja plodov, rastlin, gob in čebelarjenja 
v skladu s predpisi; 
- s pravico lova in nabiranja prosto živečih živali v skladu 
s predpisi; • 
- z drugimi omejitvami po zakonu. 

6. člen 

/1/ Gospodarjenje z gozdovi, gozdnim prostorom in s posa- 
mičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega 
drevja zunaj naselij se načrtuje v gozdnogospodarskih 
območjih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije. 

/2/ Gospodarjenje z gozdovi, gozdnim prostorom in s posa- 
mičnim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega 
drevja zunaj naselij se strokovno usmerja s programom raz- 
voja gozdov Slovenije in z načrti za gospodarjenje. 

7. člen 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Gozdni prostor sta gozd z gozdno infrastrukturo in 
negozdna površina, ki je funkcionalno povezana z gozdom ter 
skupaj z njim zagotavlja uresničevanje funkcij gozda. 

2. Območje gozdov je površina gozdov iz prvega odstavka 2. 
člena tega zakona, zmanjšana za površino, ki je v prostorskih 
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delih gozdnogospodarskih načrtov predvidena za krčitev, in 
površina, ki je v prostorskih delih gozdnogospodarskih načr- 
tov predvidena za gozd. 

3. Gozdovi s posebnim pomenom so varovalni gozdovi in 
gozdovi s posebnim namenom. 

4. Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske 
ekosistemske celote, ki se določijo zaradi preverjanja trajno- 
sti gozdov in načrtovanja gospodarjenja z gozdovi in gozdnim 
prostorom, s posamičnim gozdnim drevjem in s skupinami 
gozdnega drevja in drugimi sestavinami gozdnih ekosistemov 
zunaj naselij. Gozdnogospodarska območja se delijo na 
gospodarske enote. 

5. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne 
ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdu (proti- 
požarne preseke in varovalni zidovi, varovalni pasovi ob želez- 
niških progah in drugih prometnicah, ki potekajo skozi gozd, 
skladišča, stavbe ipd.), namenjeni gospodarjenju z gozdovi. 

6. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja zaradi 
spremembe namembnosti zemljišča ali spremembe katastr- 
ske kulture. 

7. Posek na golo je odstranitev vsega drevja v nepomlajenem 
sestoju,če ni predvidena sprememba namembnosti zemljišča 
in gre za površino, pri kateri je najkrajša razdalja med 
nasprotnima robovoma večja od ene višine odraslega drevja 
na tem zemljišču, oziroma na taki površini, da je izključen 
negovalni vpliv odraslega drevja na mladovje. 

8. Okrasna drevesa so posekana drevesa, namenjena za okras 
ali praznovanje. 

9. Degradirani gozdovi so gozdovi, ki zaradi neustreznega 
preteklega gospodarjenja z njimi ali zaradi negativnih zuna- 
njih vplivov nanje ne opravljajo svojih funkcij, in sicer: 
- degradirani gozdovi za sanacijo so gozdovi, v katerih so 
funkcije ogrožene zaradi zunanjih negativnih vplivov nanje; 
- degradirani gozdovi za premeno so gozdovi, v katerih 
rodovitnost rastišča pretežno ni izkoriščena zaradi preteklega 
čezmernega izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in dru- 
gih gozdnih dobrin (steljniki, listniki). 

10. Varstvena sečnja je sečnja okuženega ali s škodljivci 
napadenega drevja, ki pomeni nevarnost za širitev bolezni in 
škodljivcev na drevje v okolici oziroma drugače ogroža stabil- 
nost gozdov. 

11. 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. 

II. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

A. Načrtovanje 
x 8. člen 

/1/ Pri načrtovanju se gozd obravnava kot življenjske združbe 
rastlin in živali z vsemi soodvisnostmi, vplivi okolja na te 
življenjske združbe in njihovimi vplivi na okolje. 

121 Gospodarjenje z gozdovi mora ohranjati ali vzpostaviti 
naravno sestavo gozdnih življenjskih združb. 

1. Program razvoja gozdov Slovenije 

9. člen 

/1/ V programu razvoja gozdov Slovenije se opredelijo naci- 
onalna politika gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za njihovo 
ohranitev in razvoj ter pogoji za njihovo izkoriščanje. Njegov 
sestavni del je tudi program ohranitve in gospodarjenja 
z živalskim svetom v gozdnem prostoru, kjer se opredelijo 
splošne usmeritve za gospodarjenje s prosto živečimi divjimi 

živalmi ter splošna navodila za ohranitev in izboljšanje njiho- 
vih življenjskih razmer. 

121 Program razvoja gozdov Slovenije se izdela za 10 let. 
V času veljavnosti se lahko spremeni ali dopolni, kadar je to 
potrebno zaradi nepredvidenih sprememb v gozdovih ali 
spremenjenih ekonomsko - tehnoloških pogojev gospodar- 
jenja. ..... 
2. Načrti za gospodarjenje 

10. člen 

/1/ Načrti za gospodarjenje so gozdnogospodarski in gozdno- 
gojitveni načrti ter lovskogospodarski načrti. Načrti za gospo- 
darjenje morajo biti medsebojno usklajeni. 

12/ Lastniki gozdov imajo pravico sodelovati pri izdelavi načr- 
tov za gospodarjenje. Njihove potrebe, predlogi in zahteve se 
v načrtih za gospodarjenje v največji možni meri upoštevajo 
skladno z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami. 

/3/ Vsebina načrtov za gospodarjenje, razen gozdnogojitvenih 
načrtov, je javna. 

/4/ Podatki iz načrtov za gospodarjenje so podlaga za določi- 
tev in razvrstitev katastrske kulture gozd. Minister, pristojen 
za gozdarstvo, izda pravilnik o razvrstitvi gozdov v kakovostne 
kategorije. 

/5/ Načrti za gospodarjenje imajo značaj arhivskega gradiva, 
ki se mora trajno hraniti. 

a) Gozdnogospodarski načrti 

11. člen 

/1/ Gozdnogospodarski načrti so podlaga za gospodarjenje 
z gozdovi in za prostorski plan Republike Slovenije, njegove 
regionalne razdelave in za prostorske plane lokalnih skupno- 
sti. Obvezno izhodišče za njihovo izdelavo je stopnja sprejem- 
ljivosti okolja, ki jo določijo Republika Slovenija in lokalne 
skupnosti. 

121 Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za 
vse gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju posebno- 
sti na posameznih območjih, ki izhajajo iz dosedanjega 
načina gospodarjenja z gozdom. 

/3/ Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski načrti 
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. 
Praviloma se izdelujejo za 10 let. 

/4/ Gozdnogospodarski načrt se med veljavnostjo lahko spre- 
meni ali dopolni, kadar je to potrebno zaradi nepredvidenih 
sprememb v gozdovih ali v poudarjenosti njihovih funkcij. 

12. člen 

/1/ V gozdnogospodarskem načrtu območja se ob upošteva- 
nju usmeritev iz programa razvoja gozdov Slovenije in zakoni- 
tosti razvoja gozdov v območju opredelijo cilji gospodarjenja 
z gozdom in gozdnim prostorom, določijo usmeritve za njihov 
doseg ter predvidijo za to potrebni ukrepi. Ovrednotijo se 
funkcije gozdov, ugotovi stanje in opredelijo usmeritve za 
ohranjanje vseh avtohtonih vrst gozdnih življenjskih združb 
ter razmerje med prosto živečimi divjimi živalmi in okoljem, 
kar je podlaga za izdelavo lovskogospodarskih načrtov obmo- 
čij. 

121 V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta 
območja se opredeli območje gozdov in povzamejo oziroma 
opredelijo območja gozdov s posebnim pomenom. 

13. člen 

/1/ V gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote se ob 
upoštevanju stanja gozdov v gospodarski enoti in usmeritev iz 
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gozdnogospodarskega načrta območja opredelijo cilji gospo- 
darjenja z gozdom in gozdnim prostorom in usmeritve ter 
ukrepi za uresničevanje cilja po osnovnih ureditvenih oziroma 
planskih enotah gozdnega prostora s podrobnejšim ovredno- 
tenjem funkcij gozdov. Gozdnogospodarski načrt gospodar- 
ske enote vsebuje tudi usmeritve za gospodarjenje s posamič- 
nim gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega drevja 
zunaj naselij in kategorizacijo gozdov po rodovitnosti rastišča 
in rastnosti sestoja. 

121 V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta gospo- 
darske enote se določi raba gozda in površin, funkcionalno 
povezanih z gozdom, ter izdelata pregled in zasnova načrto- 
vanih 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. 

b) Lovskogospodarski načrti 

14. člen 

V lovskogospodarskem načrtu območja se na podlagi ugotov- 
ljenih bioloških kazalcev usklajenosti divjadi z okoljem in ob 
upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskih načrtov 
območij opredelijo cilji in usmeritve ter ukrepi za ohranitev 
populacij divjadi in za zagotovitev naravnega ravnotežja med 
divjadjo in okoljem. 

c) Gozdnogojitveni načrti 

15. člen 

/1/ V gozdnogojitvenem načrtu se ob upoštevanju usmeritev iz 
gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote za dolo- 
čeno površino gozda določijo cilji in usmeritve ter dela 
obnove, nege in varstva gozdov, opredelijo vrsta sečnje, koli- 
čina možnega poseka in način spravila ter določijo pogoji za 
izvedbo načrtovanih del. 

/2/ Gozdnogojitveni načrt je treba dopolniti, če se stanje 
gozda, za katerega je bil ta načrt izdelan, toliko spremeni, da 
je treba potrebna dela ponovno določiti. 

131 Za površine gozdov, v katerih je naravna ali kulturna 
dediščina, pripravi organizacija, pristojna za njeno varstvo, 
usmeritve, ki jih mora izdelovalec gozdnogojitvenega načrta 
pri njegovi izdelavi upoštevati. 

/4/ Za požarno ogrožene gozdove je treba v gozdnogojitve- 
nem načrtu predvideti tudi ukrepe za varstvo pred požari. /5/ 
Na podlagi gozdnogojitvenega načrta izda Zavod za gozdove 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) lastniku gozda 
odločbo v upravnem postopku, v kateri se določijo gojitvena 
in varstvena dela, načini in roki za njihovo izvedbo ter spora- 
zumno z lastnikom gozda izbrano drevje za možni posek, 
pogoji za spravilo ter za pridobivanje stelje, smole, semena in 
okrasnih dreves. Zoper to odločbo je možna pritožba na 
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. 

/6/ Možni posek po prejšnjem odstavku je največja količina 
drevja, ki jo sme lastnik gozda v času veljavnosti gozdnogoji- 
tvenega načrta posekati. 

d) Postopek sprejemanja programa razvoja gozdov Slovenije 
in gozdnogospodarskih načrtov 

16. člen 

/1/ Program razvoja gozdov Slovenije sprejme Skupščina 
Republike Slovenije. 

121 Zavod izdela in razgrne osnutek gozdnogospodarskega 
načrta. Po poteku javne razgrnitve Zavod obravnava pri- 
pombe in predloge in zavzame do njih stališče. Na podlagi teh 
stališč Zavod osnutek gozdnogospodarskega načrta dopolni. 

13/ K dopolnjenim gozdnogospodarskim načrtom območij 
podata mnenje minister, pristojen za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora, in Republiški zavod za varstvo naravne in kul- 
turne dediščine. K dopolnjenim gozdnogospodarskim načr- 
tom gospodarskih enot da mnenje pristojni regionalni zavod 
za varstvo naravne in kulturne dediščine. Mnenje je treba dati 
v dveh mesecih. 

/4/ H gozdnogospodarskim načrtom, razen k prostorskemu 
delu, daje soglasje minister, pristojen za gozdarstvo. 
O soglasju h gozdnogospodarskim načrtom območij je treba 
odločiti v šestih mesecih, o soglasju h gozdnogospodarskim 
načrtom 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/ Za spremembe in dopolnitve gozdnogospodarskih načrtov 
velja enak postopek kot za njihovo sprejetje. 

17. člen 

/1/ Minister, pristojen za gozdarstvo, v sodelovanju z mini- 
strom, pristojnim za urejanje prostora, izda pravilnik o izde- 
lavi načrtov za gospodarjenje in o spremljanju razvoja gozdov 
ter določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelovalci načrtov 
za gospodarjenje. 

/2/ Vsebina in način izdelave lovskogospodarskih načrtov ter 
postopek za njihovo potrjevanje se določijo z zakonom, ki 
ureja divjad in lovstvo. 

B. Gojenje in izkoriščanje gozdov 18. člen 

/1/ Lastnik gozda mora v svojem gozdu ravnati kot dober 
gospodar, tako da ne poslabša rodovitnosti rastišča in rastno- 
sti sestoja. Dela v gozdovih morajo biti opravljena v ustrez- 
nem letnem času na način, s katerim se najmanj ogroža 
gozdni ekosistem in da se zagotavljata varstvo gozdov in 
varnost ljudi. Opravljajo se na podlagi odločb iz petega 
odstavka 15. člena tega zakona. 

2/ Lastnik gozda mora varstvene sečnje in preventivna var- 
stvena dela opraviti takoj, |<o opazi vzroke zanje in o opravlje- 
nem delu v štirinajstih dneh obvestiti Zavod. Če vzroke zanje 
ugotovi Zavod, lastniku gozda z odločbo določi varstvene 
sečnje in preventivna varstvena dela ter rok za njihovo izvrši- 
tev. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

131 Minister, pristojen za gozdarstvo, izda pravilnik, s katerim 
podrobneje predpiše ukrepe za varstvo gozdov in pogoje za 
posege v gozdni prostor. 

19. člen 

/1/ Dela v gozdu opravljajo lastniki gozdov ter za ta dela 
usposobljena izvajalska podjetja oziroma zasebniki (v nadalj- 
njem besedilu: izvajalci). 

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

20. člen 

/1/ V gozdovih je prepovedano vsako 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 gozda v skladu 
z gozdnogojitvenim načrtom pridobiva seme, smolo, steljo in 
okrasna drevesa ter druge dobrine iz gozda, namenjene 
domači obrti, tako da bistveno ne poslabša rastnosti sestoja, 
ne ogroža ohranitve gozdov in ne osiromaši njihove drevesne 
sestave in kakovosti. 
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/3/ Prevoz in prodaja okrasnih dreves sta dovoljena, če so 
opremljena s plombo, iz katere sta razvidni izvorno gozdno- 
gospodarsko območje in leto poseka. Zavod izda plombe 
lastniku okrasnih dreves na njegovo zahtevo. 

/4/ Negozdne površine znotraj gozda je prepovedano pogoz- 
dovati, razen če je to predvideno z gozdnogospodarskim 
načrtom. 

21. člen 

Za posege v skupine gozdnega drevja ali v posamično gozdno 
drevje zunaj naselij izda Zavod po uradni dolžnosti lastniku 
strokovno navodilo za izvedbo posegov. Pri pripravi navodila 
sodelujejo tudi zavodi, pristojni za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, ter lovske organizacije. 

22. (len 

/1/ Za gradnjo objektov, krčitve gozdov in druge posege 
v gozdni prostor je potrebno dovoljenje za poseg v prostor. 
Dovoljenje se lahko izda, če posegi niso v nasprotju s funkci- 
jami gozdov. K dovoljenju za poseg v prostor je treba pridobiti 
soglasje Zavoda. 

121 Soglasja iz prejšnjega odstavka ni mogoče izdati, kadar je 
pričakovati, da bodo vplivi zgrajenega objekta ali posledice 
njegovega delovanja ogrozili gozdni ekosistem in funkcije 
gozdov. 

13/ Soglasje Zavoda k dovoljenju za poseg v prostor je treba 
pridobiti tudi za gradnjo objektov zunaj gozda, če bi vplivi 
zgrajenega objekta ali posledice njegovega delovanja ogrozili 
gozdni ekosistem in funkcije gozdov. 

23. člen 

/1/ Posek na golo kot način gospodarjenja z gozdovi ni dovo- 
ljen. /2/ Gozd se lahko poseka na golo le, če je to predvideno 
v gozdnogospodarskem načrtu ali če je to potrebno zaradi 
varstvene sečnje oziroma izvedbe preventivnih varstvenih del 
ali drugih gozdnogojitvenih ukrepov. 

24. člen 

/1/ LastniK gozda je dolžan obnoviti gozd na pogorišču in 
gozd, ki je bil opustošen ali v nasprotju s predpisi posekan na 
golo. Rok za obnovo gozda določi Zavod. 

121 Povzročitelj požara oziroma drugačnega opustošenja 
gozda po prejšnjem odstavku je lastniku gozda odškodninsko 
odgovoren. 

13/ Če povzročitelj ni znan oziroma ne zmore plačila škode po 
požaru,se sredstva za obnovo gozda na pogorišču zagotovijo 
iz proračuna Republike Slovenije. 

25. člen 

/1/ Posamezne gozdne površine se lahko ogradijo, če je to 
predvideno v gozdnogojitvenem načrtu, zaradi: 
- zaščite mladja; 
- zaščite vodnih zajetij; 
- varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben do 
uskladitve populacije divjadi z okoljem; 
- varstva naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov; 
- znanstvenoraziskovalnih proučevanj. 

/2/ Na ograjenih površinah je gibanje nepooblaščenim ose- 
bam prepovedano. 

26. člen 

/1/ V gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, gob 
in rastlin ogrožale funkcije gozdov, se lahko nabiranje omeji 
ali prepove. Omejitev vrste, količine, načina, kraja in časa 
nabiranja ali prepoved nabiranja določi z odredbo ministr- 
stvo, pristojno za gozdarstvo, na predlog Zavoda. 

12/ V gozdovih, ki se gojijo tudi zaradi plodov, se lahko drucm 
nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na predlog lastno 
gozda odredi Zavod. 

27. člen 
/1/ Sečnja, spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentiv 
morajo biti opravljeni tako, da se ne onesnažuje okolje in rs 
poškodujejo gozdna tla oziroma podrast in drevje v večjen 
obsegu, kot je to neizogibno. Nastale posledice poškodb tal jt 
treba odstraniti takoj po končanem spravilu oziroma prevozu 
Sečnih ostankov ni dovoljeno puščati ob robovih gozda, na 
jasah, lazih in drugih pasiščih divjadi. 

/2/ Če spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih sortimentov 
ni mogoče opraviti drugače ali bi bil drugačen način nesoraz- 
merno dražji, mora lastnik oziroma uporabnik: 
- gozda dovoliti začasno spravilo, začasen prevoz ali zložitev 
tujih gozdnih lesnih sortimentov v svojem gozdu; 
- kmetijskega zemljišča dovoliti v nerastni dobi začasen 
prevoz ali začasno zložitev tujih gozdnih lesnih sortimentov 
na svojem zemljišču. 

13/ Kdor začasno spravlja, prevaža ali zloži gozdne lesne 
sortimente na tujem zemljišču, mora lastniku oziroma upo- 
rabniku kmetijskega zemljišča plačati ustrezno odškodnino. 
Glede odškodnine in postopka za njeno določitev se smiselno 
uporabljajo določbe o odškodnini za začasno uporabo zem- 
ljišča po predpisih o razlastitvi. 

/4/ Odločbo o pridobitvi pravice iz drugega odstavka tega 
člena izda na zahtevo zainteresirane stranke Zavod. Zope"- to 
odločbo je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za goz- 
darstvo. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

C. Varstvo gozdov 
28. člen 

/1/ Uporaba kemičnih sredstev v gozdu je prepovedana. 

/2/ Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma lahko uporab- 
ljajo kemična sredstva, ki ne ogrožajo prosto živečih divjih 
živali, če gre za zaščito gozdnega mladja pred divjadjo, za 
zatiranje škodljivcev gozdnega drevja in lesa, če jih ob preve- 
liki namnožitvi ni mogoče zatreti na drug način, ali za gašenje 
gozdnih požarov. 

/3/ Dovoljenje za izjemno uporabo kemičnih sredstev izda 
Zavod. 

29. člen 

/1/ Lastnik gozda mora storiti vse, kar je v njegovi moči za 
varovanje gozdov pred požari, rastlinskimi boleznimi in škod- 
ljivci ter drugo škodo. 

/21 Varstvo po prejšnjem odstavku morajo zagotoviti tudi 
drugi uporabniki gozdov ter uporabniki in lastniki površin, ki 
se po drugem odstavku 2. 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 ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih kuriščih. 

/2/ Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za 
površine, ki se po drugem odstavku 2. člena tega zakona ne 
štejejo za gozd. 

/3/ Prepovedano je sežigati kmetijske ostanke na njivah ali 
požigati travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko 
ogrozi gozd. 

31. člen 

Za varstvo gozdov pred požarom na Krasu se sprejmejo in 
izvajajo ukrepi, predpisani za varstvo pred naravnimi nesre- 
čami. 
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32. člen 

/1/ Gozdove na Krasu in druge gozdove, ki so posebno ogro- 
ženi zaradi požara, razglasi za požarno ogrožene gozdove 
Zavod. 

/2/ V gozdovih iz prejšnjega odstavka je prepovedana uporaba 
odprtega ognja. 

33. člen 

/1/ Za preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in škodljivcev 
ter druge škode v gozdovih se lastniki gozdov ravnajo po 
pravilniku o ukrepih za varstvo gozdov. 121 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. 

/3/ Gozdne lesne sortimente smreke, borov in bresta, ki niso 
napadeni s podlubniki, je dovoljeno spravljati, prevažati, skla- 
diščiti na skladiščih za mehanizirano lupljenje in obratih za 
mehansko predelavo lesa ali predelovati izjemoma tudi 
v lubju, vendar morajo biti obeljeni ali njihovi ostanki prede- 
lani: - 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 epifitotič- 
nem obsegu, preveč namnožijo škodljivci ali obstaja nevar- 
nost druge velike škode, javna gozdarska služba obvesti 
o tem ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, ki odredi dodatne 
ukrepe za preprečitev posledic. 

34. člen 

/1/ Zavod spremlja obseg in stopnjo poškodovanosti gozdov 
zaradi škodljivih vplivov ter o tem obvešča pristojna ministr- 
stva, ki odredijo ukrepe za odpravo vzrokov škode na goz- 
dovih. 

121 Povzročitelj škodljivih vplivov mora lastniku gozda plačati 
odškodnino zaradi zmanjšane lesnoproizvodne funkcije in 
povečanih stroškov gospodarjenja v skladu s splošnimi pred- 
pisi o odškodnini. 

131 Ne glede na prejšnji odstavek lahko Republika Slovenija za 
vse gozdove uveljavlja odškodnino zaradi zmanjšanja drugih 
funkcij gozdov. Za uveljavljanje te odškodnine se uporabljajo 
splošni predpisi. Ta odškodnina je prihodek proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

35. člen 
/1/ V gozdovih je treba skladno z gozdnogospodarskimi načrti 
ohranjati habitate vseh avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. 

/2/ Številčnost populacij avtohtonih vrst prosto živečih divjih 
živali mora biti usklajena s stanjem gozdov in njihovim razvo- 
jem, ne sme ogrožati drugih delov gozda in ne sme prepreče- 
vati uresničevanja cilja gospodarjenja z njim. 

D. Gozdovi s posebnim pomenom 

a) 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 ekološka funkcija, so varo- 
valni gozdovi. 

37. člen 

/1/ Gozdovi, v katerih zaradi izjemne poudarjenosti prevlada 
ena ali več socioloških funkcij, so gozdovi s posebnim name- 
nom. Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi, v kate- 
rih je izjemno poudarjena funkcija ohranitve habitatov prosto 
živečih divjih živali in njihovih življenjskih razmer. 

121 Poleg gozdov iz prejšnjega odstavka se štejejo za gozdove 
s posebnim namenom tudi gozdovi na območjih, ki so razgla- 
šena za naravne znamenitosti po predpisih o varstvu naravne 
in kulturne dediščine. 

/3/ V gozdu se lahko zavarujejo kot naravne znamenitosti tudi 
posamezna drevesa zaradi izjemnih botaničnih, dendrome- 
tričnih, biotopskih ali oblikovno estetskih značilnosti in vsa 
drevesa s premerom nad 120 cm in za ohranitev avtohtonih 
prosto živečih divjih živali posebno pomemebni okoliši zimo- 
vališč, brlogov, gnezdišč, rastišč in pasišč. 

38. člen 

/1/ Gozdove s posebnim namenom, določi Zavod na predlog 
lokalne skupnosti ali zainteresirane stranke. 

/2/ Varovalne gozdove in rezervate razglaša za gozdove 
s posebnim pomenom Vlada Republike Slovenije. 

/3/ Posamezna drevesa in za ohranitev avtohtonih prosto 
živečih divjih živali pomembni okoliši se zavarujejo kot 
naravna znamenitost po predpisih o varstvu naravne in kul- 
turne dediščine. 

/4/ Kadar se gozd razglasi za gozd s posebnim pomenom, se 
v aktu o razglasitvi določi režim gospodarjenja s takim goz- 
dom in navede tudi, kdo izvaja poseben režim gospodarjenja 
v takem gozdu in kdo zagotovi sredstva za stroške, ki bi 
nastali zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega 
režima ureditve in opreme gozda za posebne namene. 

39. člen 

/1/ Če se z razglasitvijo gozdov za gozdove s posebnim name- 
nom oziroma z zavarovanjem dreves za naravno znamenitost 
omeji njihovo izkoriščanje ali se določijo posebni ukrepi, ima 
lastnik gozda pravico do odškodnine po splošnih predpisih 
o odškodnini. 

121 Republiki Sloveniji in lokalnim skupnostim ne pripada 
odškodnina iz prejšnjega odstavka za javne gozdove. 

40. člen 

Republika Slovenija in lokalne skupnosti imajo prednostno 
pravico do nakupa gozdov, v katerih je izjemno poudarjena 
katera koli ekološka ali sociološka funkcija. 

E. Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic ter druge 
gozdne infrastrukture 

41. člen 

/1/ Gozdne prometnice in drugo gozdno infrastrukturo je 
treba načrtovati, graditi in vzdrževati tako, da se ob upošteva- 
nju tehničnih, gospodarskih in ekoloških pogojev gozdna tla, 
rastlinstvo in živalstvo čim manj prizadenejo. 

/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 pasišča in območja miru za prosto živeče divje 
živali, določena v gozdnogospodarskem načrtu, 
- ogrozijo druge funkcije gozdov. 

/3/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda pravilnik o gradnji in 
vzdrževanju gozdnih prometnic v soglasju z ministrom, pri- 
stojnim za varstvo okolja in urejanje prostora. Sestavni del 
pravilnika so tudi merila za kategorizacijo gozdnih cest glede 
na njihov pomen za funkcije gozdov. 
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42. člen 

/M Ceste, namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, so 
gozdne ceste in so sestavni del gozda. 
121 Pri načrtovanju in gradnji gozdnih cest je treba poleg 
pomena gozdne ceste za gospodarjenje z gozdovi in prilaga- 
janja naravnemu okolju upoštevati tudi obstoj in razvoj višin- 
skih kmetij ter turistične in rekreativne potrebe, zlasti razvoj 
kmečkega turizma v višinskih predelih. 

43. člen 
/1/ Gozdne ceste lahko praviloma uporabljajo tudi drugi upo- 
rabniki, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in da jih 
drugi uporabniki uporabljajo na svojo odgovornost. 
121 Vožnja po gozdu je dovoljena samo po gozdnih cestah. 
Vožnja po gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za gospo- 
darjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premoženja. 
/3/ Kadar so tla zelo razmočena, je dovoljena le vožnja z vozili 
do določene teže. Dovoljeno težo vozil in trajanje omejitve 
določi Zavod. 
/4/ Kadar sečnje ali druge obdelave gozdnih lesnih sortimen- 
tov ni mogoče opraviti zunaj cestišča, je treba gozdno cesto 
zapreti za druge uporabnike. Zaporo s prometno signalizacijo 
označi izvajalec del. Dnevna zapora lahko traja največ 10 ur, 
označena morata biti njen začetek in konec. 
/51 Za gozdne ceste 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 prosto žive- 
čih divjih živali, ali kadar to narekuje zavarovanje premoženja, 
se izdela poseben načrt prometa na teh cestah. 
16/ Zavod označi gozdne ceste s tablami. Kadar traja zapora 
več dni, izdela Zavod poseben načrt prometa in ga označi na 
opozorilnih tablah. 
/7/ Trajno in popolno zaporo gozdnih cest Zavod označi 
s cestno - prometnimi znaki za prepoved prometa. Zavoda 
odloči, katere gozdne ceste se zaprejo z zapornico. /8/ Zapore 
gozdnih cest, razen zapor po določbi četrtega odstavka tega 
člena, ne veljajo za prebivalce bližnjih naselij, ki dnevno 
uporabljajo te ceste. 

. 44. člen 

Uporabniki gozdnih cest, ki s svojimi vozili trajno ali začasno 
čezmerno uporabljajo gozdne ceste, plačajo odškodnino 
sorazmerno z uporabo in poškodovanjem cest. Višino 
odškodnine določita Zavod in uporabnik gozdne ceste spora- 
zumno. Če se ne sporazumeta , odloči o višini odškodnine 
pristojno sodišče v nepravdnem postopku. Odškodnina je 
prihodek proračuna Republike Slovenije. 

III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

45. člen 
Sredstva za izvajanje dejavnosti javne gozdarske službe in 
vlaganj v gozdove v skladu s tem zakonom se zagotavljajo 
iz proračuna Republike Slovenije,- s plačilom storitev in- 
plačilom posebne takse za gradnjo in vzdrževanje gozdnih 
cest. 
/1/ Skladno s programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi 
programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod, se iz pro- 
računa Republike Slovenije:- financirajo: 
• javna gozdarska služba; 
• vsa dela v državnih gozdovih; 
• obnova gozdov na pogoriščih v primerih iz tretjega 
odstavka 24. člena tega zakona. 
- sofinancirajo: 
• gradnja in vzdrževanje gozdnih cest; 
• semenarska in drevesničarska dejavnost; 
• razvojno - raziskovalno delo s področja gozdarstva; 
• sanacije in premene v zasebnih gozdovih; 
• izvedba gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje 
življenjskega okolja prosto živečih divjih živali v zasebnih 
gozdovih; 

• ukrepi za varstvo gozdov pred požari na Krasu; 
- zagotavljajo povračila za zmanjšanje lesnoproizvodne funk- 
cije gozdov zaradi: 
• ohranitve življenjskega okolja prosto živečih divjih živali; 
• izjemne poudarjenosti drugih funkcij gozdov. 

121 Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpise za uveljav- 
ljanje sredstev po prvem odstavku tega člena. 

47. člen 

/1/ Lastniki gozdov plačujejo posebno takso za gradnjo in 
vzdrževanje gozdnih cest. Taksa se odstopi Zavodu. Vodi se 
ločeno od drugih Zavodovih sredstev in se uporablja namen- 
sko za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest. 

/2/ Višino takse določi Vlada Republike Slovenije v odvisnosti 
od površine in kakovostne kategorizacije gozdov ter zmanjša- 
nja stroškov gospodarjenja lastniku gozdov zaradi možnosti 
uporabe gozdne ceste. 

/3/ Takso odmeri pristojni davčni organ hkrati z davkom od 
dohodka iz kmetijstva. Glede načina, rokov plačila, izterjave, 
zamudnih obresti, zastaranja se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o dohodnini. 

IV. JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA 

48. člen 

Javno službo na področju gozdarstva opravljajo Zavod za 
gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije ter pravne in 
fizične osebe na podlagi koncesije. 

1. Zavod za gozdove Slovenije 

49. člen 

/1/ Ustanovi se Zavod za gozdove Slovenije kot javni zavod. 

/2/ Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih, in 
sicer,- izdela program razvoja gozdov Slovenije;- izdela 
program vlaganj v gozdove; 
- izdeluje gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte, 
območne lovskogospodarske načrte ter druge strokovne pod- 
lage za gospodarjenje z divjadjo; - sodeluje pri prostorskem 
planiranju za področje gozdarstva in zanj izdeluje strokovne 
podlage; - izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove; 
- v sodelovanju z vodji gasilskih enot strokovno vodi gašenje 
večjih gozdnih požarov; 
- odreja posek in druga dela iz varstvenih vzrokov; 
- načrtuje odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami, zago- 
tavlja gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest; 
- usmerja in nadzira saniranje hudourniških območij; 
- zagotavlja izvedbo varstvenih sečenj in preventivnih var- 
stvenih del, ki jih lastnik gozda sam ne opravi; 
- spremlja in vodi evidenco o uresničevanju gozdnogospo- 
darskih in lovskogospodarskih načrtov ter gozdnogojitvenih 
načrtov; - sodeluje pri izvajanju nalog prognostično - diag- 
nostične službe in spremljanju poškodovanosti gozdov; 
- razvršča gozdove v kakovostne ketegorije; 
- zbira podatke o stanju in razvoju gozdov ne glede na 
lastništvo; 
- vodi informacijski sistem za gozdove, gozdarstvo in lov- 
stvo; - sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in izvajanju 
raziskovalne dejavnosti s področja gozdarstva in gospodarje- 
nja s prosto živečimi divjimi živalmi; 
- strokovno svetuje lastnikom gozdov; - skrbi za populariza- 
cijo gozdov, izobraževanje in prosvetljevanje lastnikov goz- 
dov ter javnosti; 
- prevzema opravljena gozdnogojitvena in varstvena dela 
v zasebnih gozdovih, če so sofinancirana iz proračuna. 

50. člen 

/1/ Poleg nalog iz prejšnjega člena tega zakona Zavod skrbi za 
opravljanje del v državnih gozdovih, zato v imenu in za račun 
Republike Slovenije oddaja načrtovana dela v državnih goz- 
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dovih izvajalcem, nadzira njihovo opravljanje in prevzema 
opravljena dela. 121 Minister, pristojen za gozdarstvo, izda 
navodilo o oddaji del in prodaji lesa iz državnih gozdov. /3/ 
Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, Ki nimajo narave 
javne službe. 

51. člen 

/1/ Zavod mora za opravljanje dejavnosti iz 49. in 50. člena 
tega zakona izpolnjevati kadrovske in organizacijske pogoje, 
predpisane s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za 
gozdarstvo. 121 Minister, pristojen za gozdarstvo, potrdi notra- 
njo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest Zavoda. 

52. člen 
Zavod in izvajalska podjetja s področja gozdarstva so dolžni 
omogočiti praktični pouk in pripravniško delo učencem in 
študentom oziroma diplomantom. Izvajanje praktičnega 
pouka in pripravniškega dela nadzira Zavod. 

53. člen 

/1/ Zavod ima območne enote po gozdnogospodarskih ob- 
močjih. 
121 Vsaka območna enota ima svet, ki upravlja njeno delo. 
Sestavljajo ga predstavniki lastnikov gozdov, ki jih izvolijo 
člani kmetijsko - gozdarskih zbornic; lovstva, ki jih izvolijo 
člani lovskih organizacij z območja; kmetijsko - zemljiške 
javne službe,ki jih izvolijo delavci te službe; službe za varstvo 
narave in varstvo naravne ter kulturne dediščine, ki jih izvolijo 
delavci teh organizacij; delavcev Zavoda, ki jih izvolijo delavci 
Zavoda; ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slove- 
nije; lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega območja, ki 
jih imenujejo te skupnosti. Najmanj polovico članov sveta 
sestavljajo lastniki gozdov. 
/31 Svet Zavoda sestavljajo predstavniki svetov območnih 
enot, ustanovitelja, ministrstva, pristojnega za varstvo okolja 
in urejanje prostora, ter ministrstva, pristojnega za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, izobraževalnih in raziskovalnih 
inštitucij s področja gozdarstva, predstavniki kmetijstva, lov- 
stva in delavcev Zavoda. 
/4/ Podrobnejša sestava območnih svetov in sveta Zavoda se 
določi s statutom Zavoda, h kateremu da soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 

54. člen 
Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje svet Zavoda s soglas- 
jem Vlade Republike Slovenije. 

55. 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 zako- 
nom in aktom o ustanovitvi. 

56. člen 
Delo Zavoda nadzira ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. 

2. Gozdarski inštitut Slovenije 

57. člen 

/1/ Raziskovalno in strokovno specialistično dejavnost na 
področju gozdarstva in gospodarjenja s prosto živečimi div- 
jimi živalmi opravlja Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu; Inštitut) kot javni raziskovalni zavod . Ustanovitelj 
Inštituta je Republika Slovenija. 
/2/ Inštitut opravlja zlasti naslednje naloge: 
- izvaja temeljne raziskave s področja gozdne biologije in 
gozdne ekologije; 
- izvaja razvojno raziskovalno delo s področja gozdarstva in 
gospodarjenja s prosto živečimi divjimi živalmi; 
- spremlja stanje poškodovanosti gozdov; 
- usmerja in strokovno vodi prognostično-diagnostično 
službo za gozdove; 
- usmerja in spremlja gozdno semenarsko in drevesničarsko 
dejavnost; 

- izvaja program statističnih raziskav za gozdove, gozdarstvo 
in lovstvo; 
- usmerja in razvija informacijski sistem za gozdove, gozdar- 
stvo in lovstvo; 
- izdaja certifikate in opravlja strokovni nadzor nad gozdnim 
semenarstvom in drevesničarstvom; 
- pripravlja strokovne podlage in predloge za proizvodne, 
tehnološke in gozdnovarstvene normative; 
- sodeluje pri učnem programu s področja gozdarstva in 
gospodarjenja s prosto živečimi divjimi živalmi; 
- izdaja znanstvene publikacije; 
- opravlja knjižničarsko in dokumentacijsko dejavnost 
s področja gozdarstva in lovstva; 
- opravlja druge naloge, predvidene z aktom o ustanovitvi. 

3. Koncesionirana javna služba 

58. člen 

/1/ Dejavnosti javne službe na področju gozdnega semenar- 
stva in drevesničarstva so: 
- pridelava semena gozdnega drevja na semenskih plan- 
tažah; 
- predelava in dodelava semena gozdnega drevja iz semen- 
skih sestojev in dreves; 
- hranjenje rezervnih količin semena gozdnega drevja; 
- oblikovanje in delovanje semenske banke; 
- pridelava drevesnih sadik s posebnimi zahtevami. 
/2/ Dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo Zavod in 
Inštitut, fizična oziroma pravna oseba pa na podlagi konce- 
sije. 
13/ Koncesije za izvajanje nalog na področju gozdnega seme- 
narstva in drevesničarstva daje ministrstvo, pristojno za goz- 
darstvo. 
/4/ Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana 
za opravljanje te dejavnosti, ki izpolnjuje kadrovske, tehnolo- 
ške in prostorske pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za 
gozdarstvo. 

V. NADZOR 

59. člen 

/1/ Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov nadzira Republiški gozdarski inšpektorat. 
Izvajanje posegov v gozdni prostor nadzirajo tudi Republiški 
inšpektorat za lovstvo in ribištvo, Republiški gradbeni inšpek- 
torat in Republiški urbanistični inšpektorat./2/ Uresničevanje 
določb tega zakona v zvezi s preprečevanjem in gašenjem 
požarov poleg republiških gozdarskih inšpektorjev nadzirajo 
tudi požarni inšpektorji in organi za notranje zadeve. 

60. 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. 

61. člen 
/1/ Republiški gozdarski inšpektor opravlja naslednje 
naloge:- pregleduje dela v gozdovih ter dokumentacijo za ta 
dela in vsa mesta, kjer se v gozdovih seka, 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 določ- 
bami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov; 
- določi rok za beljenje panjev in neobeljenih gozdnih lesnih 
sortimentov iglavcev in bresta, za katere je beljenje predpi- 
sano, oziroma odredi beljenje na stroške lastnika sortimen- 
tov; - 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; 
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- 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, ugotov- 

- Ijenih 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 dolžno- 
sti 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 

62. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SLT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. izvaja gozdnogojitvena in varstvena dela ter sečnjo ali 
pridobiva steljo, smolo, seme in okrasna drevesa v nasprotju 
z odločbo 15. odstavek 15. člena/; 
2. izvaja sečnjo ali pridobiva steljo, smolo, seme in okrasna 
drevesa brez odločbe /1.odstavek 18. člena/; 
3. ne opravi varstvenih sečenj in preventivnih varstvenih del 
v določenem roku /drugi odstavek 18. člena/; 
4. če s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja, stabil- 
nost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, nje- 
gov obstoj ali namen (prvi odstavek 20. člena); 
5. gradi objekte, krči gozd ali drugače posega v gozdni pro- 
stor brez dovoljenja za poseg v prostor /prvi odstavek 22. 
člena/; 
6. seka na golo, čeprav to ni predvideno v gozdnogospodar- 
kem načrtu oziroma ni potrebno zaradi varstvene sečnje ali 
izvedbe preventivnih varstvenih ali gozdnogojitvenih del 
/drugi odstavek 23. člena/; 
7. ne obnovi gozda na pogorišču ali gozda, ki je bil opustošen 
ali v nasprotju s predpisi posekan na golo /prvi odstavek 24. 
člena/; 
8. kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ, 
v gozdovih nabira živali, plodove, gobe in rastline /26. člen/; 
9. seka, spravlja in prevaža gozdne lesne sortimente 
v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po konča- 
nem spravilu oziroma prevozu oziroma pušča sečne ostanke 
na robovih gozda, na jasah, lazih in drugih pasiščih divjadi 
/prvi odstavek 27. člena/; 
10. brez dovoljenja Zavoda uporablja kemična sredstva /tretji 
odstavek 28. člena/; 
11. ne zagotovi oziroma stori vsega, kar je v njegovi moči za 
varovanje gozdov in površin, ki se po drugem odstavku 2. 
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 škod- 
ljivci /29. člen/; 
12. kuri na neurejenih kuriščih v gozdovih ali na površinah, ki 
se po drugem odstavku 2. člqna tega zakona ne štejejo za 
gozd /prvi in drugi odstavek 30. člena/; 
13. na njivah sežiga kmetijske ostanke, požiga travišča ozi- 
roma ledine na območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd /tretji 
odstavek 30. člena/; 
14. uporablja odprt ogenj v gozdovih na Krasu oziroma v goz- 
dovih, ki so razglašeni za požarno ogrožene gozdove /drugi 
odstavek 32. člena/; 
15. ne obeli panjev in gozdnih lesnih sortimentov, za katere je 
beljenje predpisano /drugi odstavek 33. člena/; 
16. ne obeli gozdnih lesnih sortimentov smreke, borov in 
bresta oziroma ne predela njihovih ostankov v predpisanem 
roku /tretji odstavek 33. člena/; 
17. ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za preprečitev 
posledic rastlinskih bolezni, škodljivcev ali nevarnosti druge 
velike škode /četrti odstavek 33. člena/; 
18. gospodari z gozdom v nasprotju z aktom o razglastivi 
gozda za gozd s posebnim pomenom ali s posamičnimi dre- 
vesi oziroma okoliši, pomembnimi za ohranitev avtohtonih 

prosto živečih divjih živali v nasprotju z aktom o njihovi 
razglasitvi za naravno znamenitost / 38. člen/; 
19. 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- 
,prizadene območja miru za prosto živeče živali, določena 
v gozdnogospodarskem načrtu, ali ogrozi druge funkcije goz- 
dov /drugi odstavek 41. člena/; 
20. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja 
ljudi oziroma premoženja vozi po gozdu zunaj gozdnih cest 
/drugi odstavek 43. člena/; 
21. vozi po gozdnih cestah z vozili prevelike teže, kadar je to 
zaradi razmočenosti tal prepovedano /tretji odstavek 43. 
člena/. /2/ Z denarno kaznijo najmanj 7.000 SLT se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe. 

63. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SLT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:1. v določenem 
roku ne obvesti Zavoda o opravljenih varstvenih sečnjah in 
preventivnih varstvenih delih /2. odstavek 18. člena); 2. pre- 
važa ali prodaja okrasna drevesa brez plomb /tretji odstavek 
20. člena/; 
3. pogozduje negozdne površine znotraj gozda v nasprotju 
z gozdnogospodarskim načrtom /četrti odstavek 20. člena/; 
4. ogradi posamezne gozdne površine v nasprotju s prvim 
odstavkom 25. člena. 

64. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 7.000 SLT se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori katero od dejanj iz 1. do 21. točke prvega 
odstavka 62. člena tega zakona. 

65. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 2.000 SLT se za prekršek kaznuje 
posameznik, če: 1. stori katero od dejanj iz 1. do 4. točke 63. 
člena; 
2. se giblje znotraj ograjenih površin /2. odstavek 25. člena/. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

66. člen 

/1/ Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo vsi gozdovi 
v družbeni lasti, s katerimi upravljajo in razpolagajo gozdno- 
gospodarske in druge organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, 
razen gozdov v zadružni lastnini, in kmetijska zemljišča 
v družbeni lasti, s katerimi upravljajo in razpolagajo gozdno- 
gospodarske 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. 

121 Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo lastnina Repu- 
blike Slovenije poslovni prostori, oprema in drugo premože- 
nje gozdnogospodarskih delovnih organizacij, temeljnih 
organizacij združenega dela in temeljnih organizacij koope- 
rantov ter drugih organizacij, ki gospodarijo z gozdovi, če jih 
uporabljajo delavci za opravljanje del in nalog, ki se prenašajo 
na Zavod. 

/3/ Na Zavod se prenesejo tudi dejavnost, premoženje in 
delavci lovskogospodarskih temeljnih organizacij združenega 
dela v sestavi gozdnogospodarskih delovnih organizacij. Pri- 
hodek iz opravljanja te dejavnosti je prihodek Zavoda in se 
vodi ločeno od drugih sredstev Zavoda. Sredstva iz te dejav- 
nosti se uporabljajo v skladu z zakonom o varstvu, gojitvi in 
lovu divjadi ter o upravljanju lovišč. 

/4/ Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo lastnina Repu- 
blike Slovenije prostori, oprema in drugo premoženje Inšti- 
tuta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. 
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/5/ Premoženje iz drugega odstavka tega člena se razdruži na 
podlagi pisne pogodbe, sklenjene med Vlado Republike Slo- 
venije in organizacijo. Če pogodba ni sklenjena v dveh mese- 
cih po uveljavitvi tega zakona, lahko vsaka od strank pred- 
laga, da se premoženje razdruži na podlagi sodne odločbe, 
izdane v nepravdnem postopku pred rednim sodiščem. 

/6/ Do razdružitve premoženja iz tega člena se le-to ne sme 
odtujiti, uničiti ali mu kako drugače zmanjšati njegova vred- 
nost. Za poškodovanje ali drugačno zmanjšanje vrednosti 
premoženja odgovarja uporabnik v skladu s splošnimi pred- 
pisi, ki urejajo nedobroverno posest. 

67. člen 

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 tudi javno objaviti 
delovna mesta ter zaposliti delavce za opravljanje del in nalog 
iz 49. in 50. člena tega zakona. 

68. člen 

/1/ Do začetka delovanja Zavoda usmerjajo gospodarjenje 
z gozdovi gozdnogospodarske organizacije. 

/21 Do začetka delovanja Zavoda gospodarijo z javnimi goz- 
dovi gozdnogospodarske in druge organizacije, ki gospoda- 
rijo z gozdovi, v skladu s predpisi in gozdnogospodarskimi 
načrti. 

69. člen 

/I/ Gozdnogospodarske temeljne organizacije kooperantov 
postanejo z dnem uveljavitve tega zakona samostojne pravne 
osebe in poslujejo po predpisih o zadrugah. Te organizacije 
poslujejo s pooblastili v pravnem prometu, ki so vpisana 
v sodni register, dokler svoje organiziranosti ne uskladijo 
s predpisi o zadrugah. 

/21 Organizacije iz prejšnjega odstavka in gozdnogospodar- 
ske delovne organizacije sklenejo pogodbo o razdružitvi pre- 
moženja in prevzemu delavcev delovne skupnosti gozdnogo- 
spodarske delovne organizacije, pri čemer upoštevajo 
določbe 66. 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 so- 
diščem. 

/31 Če je gozdnogospodarska temeljna organizacija koope- 
rantov do uveljavitve tega zakona prenehala zaradi likvidacije 
in je bilo njeno premoženje preneseno na gozdnogospodar- 
sko delovno organizacijo, 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 pre- 
moženjskih razmerij po drugem odstavku tega člena ta posto- 
pek prekine. 

/5/ 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 prene- 
hanju članstva oziroma prenehanju te organizacije ne sme 
razdeliti med njene člane. 

70. člen 

/1/ Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti v sestavi gozdnogospodarske delovne organizacije posta- 
nejo z dnem uveljavitve tega zakona organizacijske enote 
gozdnogospodarske delovne organizacije s pooblastili v prav- 
nem prometu, ki so vpisana v sodni register. Ta pooblastila 
izvajajo v imenu in za račun gozdnogospodarske delovne 
organizacije. 

/2/ 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 kmetij- 
skih zemljišč, premoženja, ki se prenese na Zavod, in premo- 
ženja, ki se prenese na organizacije iz prvega odstavka prejš- 
njega člena oziroma na Zadružno zvezo Slovenije, če je 
temeljna organizacija kooperantov prenehala. 

71. člen 

/1/ Gozdnogospodarske delovne organizacije in druge organi- 
zacije, ki gospodarijo z gozdovi, pripravijo v dveh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona pregled presežkov delavcev. Pri tem 
upoštevajo tudi predvidenepresežke delavcev, ki bodo nastali 
zaradi uveljavitve določb tega zakona in zaradi vračanja goz- 
dov prejšnjim lastnikom po predpisih o denacionalizaciji. 

/2/ Sredstva za zagotavljanje pravic delavcem, ki bodo postali 
presežek zaradi sprememb v organiziranosti gozdnogospo-, 
darskih organizacij, povzročenih s tem zakonom, in zaradi 
vračanja gozdov prejšnjim lastnikom po predpisih o denaci- 
onalizaciji, zagotovi proračun Republike Slovenije. 

/3/ Število delavcev iz prejšnjega odstavka določi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

72. člen 

/1/ Po izvršitvi denacionalizacijskih odločb se gozdovi, ki so 
bili pred drugo svetovno vojno lastnina občin, vrnejo obči- 
nam, na območju katerih ležijo. 

/2/ Poleg gozdov iz prejšnjega odstavka lahko Vlada Repu- 
blike Slovenije /varianta: Skupščina Republike Slovenije/ 
določi še druge gozdove, ki se prenesejo v last lokalnih 
skupnosti. To so predvsem gozdovi, v katerih so zaradi potreb 
prebivalcev lokalnih skupnosti poudarjene njihove sociološke 
funkcije. 

73. člen 

/1/ S I.I.I993 se pristojnosti občinske gozdarske inšpekcije 
prenesejo na Republiški gozdarski inšpektorat. Glede prosto- 
rov, opreme in drugega premoženja, ki ga do 31.12.1992 
uporablja občinska gozdarska inšpekcija, skleneta Vlada 
Republike Slovenije in občina posebno pogodbo. 

/2/ Občinski gozdarski inšpektorji postanejo s 1.1.1993 republi- 
škigozdarski inšpektorji. Inšpektorjem, ki do 31.12.1993 ne 
izpolnijo predpisanih pogojev, preneha delovno razmerje 
v Republiškem gozdarskem inšpektoratu. 

74. člen 

/1/ Izjemoma se lahko kot strokovna podlaga za izkoriščanje, 
gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodar- 
ski načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve 
med dvema obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega 
načrta gospodarske enote in je to navedeno v gozdnogospo- 
darskem načrtu območja. 

/2/ K letnim gozdnogospodarskim načrtom iz prejšnjega 
odstavka da soglasje minister, pristojen za gozdarstvo, 
v enem mesecu po predložitvi. 

/31 Zavod vodi evidenco o uresničevanju letnih gozdnogospo- 
darskih načrtov. 

75. člen 

/1/ Zavod izdela gozdnogojitvene načrte za vse gozdove do 
31. 12. 1995. 

/2/ Dokler niso izdelani gozdnogojitveni načrti, izdaja Zavod 
lastnikom gozdov odločbe po 15. členu tega zakona kot delne 
gozdnogojitvene načrte za sestoj oziroma parcelo, na kateri 
želi lastnik gozda sekati. 
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76. člen 

/1/ Lokalne skupnosti prevzamejo v dveh letih po uveljavitvi 
tega zakona v upravljanje gozdne ceste, ki so namenjene tudi 
javnemu prometu. 

/2/ Ne glede na prejšnji odstavek lahko lokalne skupnosti 
prevzamejo v upravljanje tudi druge gozdne ceste. 

77. člen 

Raziskave, ki tečejo na gozdnih površinah, ki bodo prejšnjim 
lastnikom vrnjene na podlagi predpisov o denacionalizaciji, 
se nadaljujejo tudi po vrniti gozdov prejšnjim lastnikom. Last- 
nik je upravičen do odškodnine v skladu s predpisi o razla- 
stitvi. 

78. člen 

Sredstva za nujna gojitvena in varstvena dela v gozdovih, ki so 
lahko predmet denacionalizacije, pa glede njih ni dosežen 
dogovor o rednem gospodarjenju med upravičencem in zave- 
zancem po zakonu o denaciona-lizaciji, se do pravnomočno- 

sti odločbe o denacionalizaciji zagotovijo v proračunu Repu- 
blike Slovenije. 

79. člen 

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo uskladi svojo organi- 
ziranost s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

80. člen 

Minister, pristojen za gozdarstvo, izda oziroma spremeni in 
dopolni predpise, predvidene s,tem zakonom, v šestih mese- 
cih po uveljavitvi tega zakona. 

81. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o goz- 
dovih (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). 82. člen Ta zakon začne veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Zbor občin in Zbor združenega dela sta 20.novembra 1991 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakon o gozdovih, 
Družbenopolitični zbor pa ga je sprejel 10. decembra 1991. 
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 gozdo- 
vih prejel od strokovnih inštitucij, podjetij in posameznikov. 

Načelne ugotovitve in pripombe so bile predvsem naslednje: 

- ocena stanja realno prikazuje razmere v gozdovih in v goz- 
darstvu v Republiki Sloveniji in vzbuja skrb, zato je treba 
zakon čim prej sprejeti; 

- zakon o gozdovih naj ne bi obravnaval posamičnega gozd- 
nega drevja in skupin gozdnega drevja zunaj naselij; 
- zasebni lastniki gozdov so pri gospodarjenju z gozdovi 
preveč omejevani, kljub temu, da je gozd dobrina splošnega 
pomena /naravno bogastvo/, ki jo je treba posebej zavarovati 
in predpisati način njenega izkoriščanja; 
- razmejitev javne lastnine na lastnino države Republike 
Slovenije in lastnino lokalnih skupnosti ni dosledno izvedena; 
- v zakonu o gozdovih mora biti jasneje določena povezava 
med gospodarjenjem z gozdom kot celoto in divjadjo kot 
njepovim sestavnim delom; 
- število gozdarskih inženirjev in drugih gozdarskih delavcev 
v javni gozdarski službi je preveliko glede na obseg gozdov in 
potrebnih del ter stroškov za njihovo financiranje. 

A. Upoštevanje načelnih pripomb 

1. Načelna pripomba predvsem Odbora za kmetijstvo in goz- 
darstvo ter več razpravlja/cev (Hobič, Horvat, Grabnar, Koko- 
šinek, Dretnik, Klavora), naj se črtajo določbe, ki urejajo 
gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem in s skupinami 
gozdnega drevja zunaj naselij, ni upoštevana. Mnenje o črta- 
nju teh določb med razpravljalci ni bilo enotno in predlagatelj 
ostaja pri prvotni rešitvi ter nalaga javni gozdarski službi tudi 

skrb za ekološko pomembne sestavne dele krajine, ki sicer so 
gozdno drevje, niso pa gozd. Gozdarska javna služba pri 
svojem delu na terenu s pridobitvijo dodatnega znanja in 
s sodelovanjem s službami za varstvo naravne in kulturne 
dediščine brez posebnih dodatnih stroškov lahko pokriva tudi 
to pomembno področje gospodarjenja s prostorom. 

2. Mnenja razpravljalcev o omejevanju lastninske pravice na 
gozdu so bila različna. Nekaj razpravljalcev je namesto reši- 
tve, naj bo preventivno svetovanje obvezno za lastnika pred 
posegom v gozdove, predlagalo svetovalno službo, ki pa bi jo 
lastnik poklical le, če se sam ne bi čutil sposobnega gospoda- 
riti tako, da bi se izognil sankcijam (dr. Zagožen, Hobič, 
Dretnik, Frelih). 

Gozd je naravno bogastvo s funkcijami, ki so marsikdaj 
pomembnejše za družbo kot za lastnika samega, zato je 
preventivno delovanje stroke upravičeno. Samo visoke kazni 
za dejanja, ki v gozdu lahko povzročijo veliko škodo, dajo pa 
materialne koristi bistveno večje, kot je lahko kazen, pravil- 
nega ravnanja z gozdom ne bodo zagotovile. Le celovito 
usmerjanje gospodarjenja bo omogočilo uresničevanje jav- 
nega interesa do gozda, ki mora kot naravno bogastvo z mno- 
gimi funkcijami, ne le materialnimi, ostati tudi za zanamce. 
Zagotovljeno mora biti celovito načrtovanje od splošnih 
usmeritev do konkretnih pravic, obveznosti in odgovornosti 
lastnikov in drugih uporabnikov gozdov in gozdnega pro- 
stora, stabilno mora biti urejeno financiranje dejavnosti, 
s katerimi se uresničuje javni interes v gozdovih, zagotovljen 
mora biti nadzor nad gospodarjenjem in posegi v gozd ter 
gozdni prostor in postavljen davčni sistem, ki vzpodbuja ures- 
ničevanje javnega interesa. 

Ekonomska odvisnost lastnikov gozdov od gospodarskih 
koristi gozda bo tudi v prihodnje še vedno velika. Les bo še 
naprej strateška surovina. Čeprav je povečevanje donosov in 
ustrezno izkoriščenje gozdnih rastišč predvsem interes last- 
nika, je zaradi pomena te skoraj edine surovinske baze v Slo- 
veniji tudi javni interes, ki pa ne sme prevladati nad drugimi 
funkcijami gozda. 

Ustava določa (67.člen), da mora biti s posebnimi zakoni 
urejen način uživanja lastnine in sicer tako, da je zagotovljena 
njena gospodarska, sociološka in ekološka funkcija. Lastnin- 
ska pravica na nepremičnini se lahko v javno korist odvzame 
ali omeji proti nadomestilu (69.člen ustave). Prav tako 
posebni zakon določi pogoje, pod katerimi se smejo izkoriš- 
čati naravna bogastva (70.člen ustave). Zato ni upoštevana 
pripomba, da je v pravni državi lastnina neodtujljiva pravica 
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(Grabnar). V osnutku zakona zato ostajajo enake omejitve 
lastninske pravice kot so bile v tezah za osnutek zakona (5. 
člen). Prednost javnega interesa pred interesi lastnikov je 
poudarila tudi Komisija za varstvo okolja in naravno dediš- 
čino. 

Zaradi ekoloških in socioloških funkcij gozdov, ki so 
pomembne za celotno družbo, je lastninska pravica na gozdo- 
vih pri poseganju v lesnoproizvodno funkcijo, ki daje finančni 
dohodek lastniku, omejena s strokovnim izborom drevja za 
možni posek. Ta posek lahko lastniki izvajajo v daljšem časov- 
nem obdobju, praviloma v obdobju veljavnosti gozdnogojitve- 
nega načrta, kadar se sami odločijo za sečnjo. Za lastnika so 
nekatera dela v gozdu obvezna. To so dela, ki so potrebna za 
ohranitev gozdov in delovanje vseh njihovih funkcij. Država 
bo morala s premišljenim sofinanciranjem lastnikovih vlaganj 
v gozdove zagotoviti, da bodo tista dela, ki so najpomemb- 
nejša za pravilen razvoj gozdov, tudi izvedena. 

3. Upoštevajojoč načelne pripombe iz razprave, je pripravlja- 
lec v osnutku zakona obravnaval lastnino lokalnih skupnosti 
skozi ves zakon podobno kot zasebno lastnino (tudi predlog 
poslanca Puca). Lokalna skupnost plačuje v republiški prora- 
čun davek na katastrski dohodek ter odvaja prometni davek 
od prodanega lesa, sama pa skrbi za vlaganja v gozdove in 
njihovo izkoriščanje skladno z gozd nogo- jitvenimi načrti 
oziroma odločbami, ki jih bo izdajal Zavod za gozdove. 

Kriterij za delitev gozdov na lastnino lokalnih skupnosti in na 
državno last je v prvi fazi nekdanje lastništvo gozdov. Po 
končani denacionalizaciji naj bi se lokalnim skupnostim vrnili 
gozdovi, katerih lastniki so bile pred drugo svetovno vojno, 
poleg teh pa tudi gozdovi, ki so potrebni za zadovoljevanje 
socioloških potreb prebivalcev lokalne skupnosti. 

4. Načelno pripombo, da mora biti divjad obravnavana v pove- 
zavi z gozdom, je predlagatelj upošteval. Čeprav bo proble- 
matiko divjadi in lovstva obravnaval zakon o divjadi in lovu, je 
v osnutek zakona dodan nov člen, ki določa, da je gozdnogo- 
spodarski načrt območja podlaga, ki jo mora lovskogospo- 
darski načrt območja obvezno upoštevati. 

5. Pripombe razpravljalcev, da bo v javni gozdarski službi 
zaposlenih preveč strokovnjakov in da bo zato ta služba 
predraga (Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, Hobič, Grabnar, 
Golja), niso predmet tega zakona. Očitek, da je zakon o goz- 
dovih sestavljen tako, da bo reševal delovna mesta sloven- 
skim gozdarjem, ni upravičen. Število potrebnih delavcev je 
ocenjeno glede na naloge, ki jih bo morala opravljati gozdar- 
ska javna služba. Ko bodo z osnutkom zakona sprejete naloge 
te službe, bo pripravljen osnutek sistemizacije delovnih mest 
v Zavodu in po normativih izračunano natančno število delav- 
cev. Zavod bo opravljal večji del nalog javne gozdarske 
službe: načrtoval gospodarjenje z gozdom, strokovno sveto- 
val lastnikom in skrbel za ekološko osveščanje javnosti, 
spremljal stanje v gozdu in odrejal nujna varstvena dela, 
zagotavljal gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest, sodeloval pri 
prostorskem planiranju za področje gozdarsta, sodeloval 
s službami za varstvo naravne in kulturne dediščine in usmer- 
jal posege v ekološko zelo pomembno posamično gozdno 
drevje ali v skupine gozdnega drevja zunaj naselij. Procesi 
v gozdu so dolgoročni, zato je spremljanje dogajanj v gozdu 
in načrtovanje gospodarjenja z njim naloga, ki se mora izva- 
jati tudi zaradi javnega interesa, da je nujno zagotoviti trajno 
optimalno delovanje gozda kot ekosistema. 

B. Konkretne pripombe, ki so v osnutku zakona upoštevane 

1. In 2. člen 

Pripravljalec zakona je na predlog Zakonodajnopravne komi- 
sije poenotil uporabo strokovnih izrazov in jih uskladil med 
seboj. Zato sta spremenjena 1. in 2. člen osnutka, spreme- 
njene so tudi nekatere točke 7. člena, kjer so zbrane definicije 
posameznih pojmov, uporabljenih v osnutku zakona. Tudi v 3. 
členu so za funkcije gozdov uporabljeni novi izrazi, skladni 
z ustavo Republike Slovenije. 
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/5. teza/ 
V osnutku zakona ni več določbe o vrstah lastnine na gozdu, 
ker to za ta zakon ni pomembno. Vrste lastnin bodo obravna- 
vali drugi predpisi, ki bodo pripravljeni na podlagi nove 
ustave. 

8. člen 

V osnutek zakona je dodan nov člen, ki določa, da se pri 
gozdnogospodarskem načrtovanju gozd obravnava kot ekosi- 
stem. Načrtovanje gospodarjenja z gozdovi pomeni načrtova- 
nje razvoja in posegov za vse njegove sestavne dele kot 
celoto, enakovredno za ves živalski svet v njem, za celotni 
rastlinski del, pa tudi za neživo okolje. Sestavine gozda so 
med seboj povezane v celoto, ki ne prenese enostranskega, 
neuravnoteženega jemanja materialnih koristi. Ta ugotovitev 
mora postati sestavni del javnega interesa, sicer trajnost goz- 
dov in vseh njihovih funkcij ne bo zagotovljena. 

9. do 17. člen 

V členih, ki obravnavajo gozdnogospodarsko načrtovanje, ni 
vsebinskih sprememb. Na predlog Zakonodajno-pravne 
komisije je razdelan nivo gozdnogospodarskega načrtovanja: 
območni gozdnogospodarski načrt (12. člen) kot višji in gozd- 
nogospodarski načrt gospodarske enote (13. člen) kot nižji, ki 
mora biti z območnim usklajen. 

Med načrte za gospodarjenje z gozdovi je na predlog Odbora 
za kmetijstvo in gozdarstvo, Odbora za stanovanjska in komu- 
nalna vprašanja in nekaterih razpravljalcev (Perko, Krajec) 
ponovno vključen člen, ki govori o izdelavi lovskogospodar- 
skih načrtov, v katerih morajo biti pri načrtovanju ukrepov za 
gospodarjenje z divjadjo upoštevane usmeritve gozdnogo- 
spodarskih načrtov, ki obravnavajo gozd kot ekosistemsko 
celoto (14. člen osnutka). 

15.člen 

Glede na številne pripombe (dr. Zagožen, Hobič, Dretnik, 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, Požarni k v imenu Komisije 
za varstvo okolja in in naravne dediščine) je v 15. členu 
določeno, da se na podlagi gozdnogojitvenega načrta last- 
niku gozda izda odločba v upravnem postopku. Pritožba 
zoper odločbo v delu, ki določa obvezna dela, ne zadrži njene 
izvršitve. S to pritožbo pa lahko pritožnik tudi vpliva na vse- 
bino gozdnogojitvenega načrta, ki ga Zavod izdela za načrto- 
valno enoto - odsek, oddelek ali celo več oddelkov skupaj. 
V osnutku zakona je predvideno, da Zavod lastniku, ki želi 
v gozdu sekati, na njegov predlog, na podlagi gozdnogojitve- 
nega načrta izda upravno odločbo, v kateri so določena 
obvezna gojitvena in varstvena dela ter roki in načini za 
njihovo izvedbo. Sestavni del odločbe je tudi manual izbra- 
nega drevja ter opredelitev pridobivanja stelje, smole, semena 
ali okrasnih dreves. Lastnik izbrano drevje lahko seka, ko 
njemu ustreza, možnega poseka pa ni dolžan izvršiti.Kadar so 
v gozdu gojitvena in varstvena dela potrebna, lastnik pa ne 
zaprosi za odločbo, mu jo Zavod izda po uradni dolžnosti. 

Ker se gozdnogojitvene načrte izdeluje za več let skupaj, 
lastniku ne bo več treba vsako leto priglaševati sečnje. 
Odločbo bo možno spremeniti v skladu z zakonom o sploš- 
nem upravnem postopku tudi pred iztekom gozdnogojitve- 
nega načrta na predlog oziroma s soglasjem lastnika oziroma 
z drugimi pravnimi sredstvi. 

V prehodnem obdobju, dokler Zavod ne bo imel pripravljenih 
vseh gozdnogojitvenih načrtov,, na podlagi katerih bi potem 
lastnikom sprotno izdajal odločbe, bo Zavod izdal tako 
odločbo brez gozdnogojitvenega načrta v splošnem roku za 
izdajo odločbe v upravnem postopku 60 dni kot delni gozdno- 
gojitveni načrt za lastnikove parcele. Predlagatelj ocenjuje, da 
je za izdelavo vseh gozdnogojitvenih načrtov potrebno mini- 
malno 4 leta (74. člen). Dogovarjanje med Zavodom in lastni- 
kom bo potrebno tudi, ko bo delo teklo redno, da se bo 
izdelava odločb razporedila enakomerno skozi vse leto. Vsi 
lastniki se nikoli ne odločajo za sečnjo naenkrat. Potrebna bo 
ustrezna organiziranost javne službe. Za Zavod bo to pome- 
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nilo podobno obveznost kot dosedanje odkazilo - z lastni- 
kom bo moral v njegov gozd, da bosta skupaj izbrala drevje za 
posek, se pogovorila o obveznih in drugih koristnih delih 
v gozdu. Na podlagi tega bo izdana odločba. 

16. člen 
je upoštevajoč pripombe Zakonodajno-pravne komisije 
dopolnjen tako, da je jasno razvidno, čemu služi razgrnitev 
osnutka gozdnogospodarskega načrta. 

Prav tako so upoštevane pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije in Občine Novo mesto in je namesto soglasij h gozd- 
nogospodarskim načrtom zahtevano mnenje. 

18. člen 
Upoštevana je pripomba Zakonodajno-pravne komisije in je 
določeno, da se v odločbi o izvedbi preventivnih varstvenih 
sečenj in preventivnih varstvenih del določi rok za njihovo 
izvedbo. 

21. člen 
Upoštevana je pripomba, da morajo biti zavodi za varstvo 
naravne in kulturne dediščine ustrezno vključeni v svetovanje 
lastnikom glede ravnanja s posamičnim drevjem oziroma 
s skupinami drevja zunaj naselij, če so le-ti ekološko 
pomembni deli krajine. Ker je svetovanje lastnikom o posega- 
nju v to drevje novost, na ta člen niso vezane kazenske 
sankcije. Z osveščanjem in izobraževanjem lastnikov ter ob 
pomoči s svetovanjem lahko pričakujemo ščasoma tudi eko- 
loško sprejemljivejši odnos do okolja kot celote. 

26. člen 
Na predlog Zakonodajno-pravne komisije v osnutku ni več 
vsebine 27. teze, ki je urejala posebno takso, ki naj bi jo 
plačevali nabiralci gozdnih plodov, gob in podobnega. Ta 
taksa tudi sicer za proračun ne bi pomenila posebnih sred- 
stev, zajeli pa bi jo realno lahko le od plodov, prodanih 
registriranim odkupovalcem, ne pa na prostem trgu. 

Omejitve in prepovedi nabiranja zaradi preprečevanja ogroža- 
nja določenih vrst bo treba urediti enotno, ne le za gozd, 
z zakonom o varstvu narave. Če pa prekomerno nabiranje 
ogroža funkcije gozda, naj bi omejitve predpisal minister za 
gozdarstvo. 

25., 30., 31. in 32. člen 
Na pripombo Zakonodajno-pravne komisije je vsebina teh 
členov jasneje napisana. 

28. člen 
To je nov člen, ki prepoveduje uporabo kemičnih sredstev 
v gozdovih, razen za zaščito mladja pred divjadjo in za gaše- 
nje gozdnih požarov. Njihova uporaba je dovoljena le izje- 
moma, če škodljivcev ob preveliki namnožitvi ni mogoče 
zatreti na drug, ekološko sprejemljivejši način oziroma ognja 
ni mogoče pogasiti drugače. Dovoljenje za izjemno uporabo 
teh sredstev izda Zavod. 

43. člen 
Člen določa načine uporabe gozdnih cest in je dopolnjen 
z novo omejitvijo, ki jo je predlagala SKZ-LS. Prepovedana je 
vožnja vozil nad določeno težo, kadar so tla preveč razmo- 
čena. 

44. člen 
Na opozorilo Zakonodajno-pravne komisije je namesto ugo- 
tavljanja višine povračila določena pravica do odškodnine, ki 
jo sporazumno določita uporabnik gozdne ceste in Zavod. Če 
do sporazuma ne pride, odloča o odškodnini sodišče 
v nepravdnem postopku. 

62.. 63., 64. in 65. člen 
Več razpravljalcev je opozorilo predlagatelja, naj razmisli 
o rangiranju prekrškov po teži. Predlagatelj je pripombe upo- 
števal in nekatere blažje prekrške združil v členu, ki predvi- 
deva zanje nižjo kazen. 

76. člen 
Na predlog delegatov (Grabnar in Kokošinek) je lokalnim 
skupnostim naloženo, da prevzamejo v upravljanje gozdne 
ceste, ki so namenjene tudi javnemu prometu. Prevzamejo pa 
lahko tudi druge gozdne ceste. 

C. Konkretne pripombe, ki v osnutku zakona niso upošte- 
vane 

1. Pripomba, da bi bilo treba sedež gozdnogospodarskega 
območja preseliti iz Murske Sobote v Lendavo (Horvat), 
v zakonu o gozdovih ne more biti upoštevana. Gozdnogospo- 
darska območja določi Vlada. Po sprejemu zakona bo 
potrebno preveriti meje vseh gozdnogospodarskih območij in 
jih po strokovni presoji preoblikovati glede na namen, zaradi 
katerega se oblikujejo, to je za zagotavljanje trajnosti gozda 
kot ekosistema. 

2. Dogajanja v gozdovih v letih 1991 in 1992 kažejo trende 
naraščanja števila napačno izvedenih posegov, zato priprav- 
Ijalec zakona meni, da podaljševanje obdobja brez preventiv- 
nega delovanja gozdarske stroke ne bi bilo sprejemljivo. 

3. Pripomba, naj bi pravilnik o gozdnogospodarskem načrto- 
vanju samostojno pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, ni upoštevana. Sodelovanje ministrstva, 
pristojnega za urejanje prostora, je nujno, saj so sestavni deli 
gozdnogospodarskih načrtov tudi prostorski deli, za katere 
pa je pravilnik trebna pripraviti v sodelovanju obeh ministr- 
stev. 

4. V gozdu posekana božična oziroma novoletna drevesca naj 
bi lastnik opremil s plombo (16. člen). Določba je enaka kot je 
v veljavnem zakonu, in se ne nanaša na drugo okrasno drevje 
ter grmovnice. Zato ni upoštevana pripomba Vrtnarstva iz 
Murske Sobote, ki v tem vidi otežitev svojega poslovanja 
z okrasnim grmovjem. 
5. V osnutek zakona niso vključene pripombe iz razprave 
(Krajec), da naj zakon o gozdovih ureja tudi obdavčitev kata- 
strskega dohodka in prometni davek na les. Obe zadevi sta 
sestavni del zakonodaje, ki ureja dohodnino oziroma pro- 
metne davke in po svoji vsebini ne spadata v zakon o gozdo- 
vih. 
6. Predlog (Puc), da bi morali biti Zavodi profitna organizacija, 
ni sprejemljiv, saj so njegove naloge naloge javne službe, ki 
naj ne bi bila pod pritiskom pridobivanja dobička. Gre tudi za 
dejavnosti, ki morajo biti zaradi varstva javne koristi, lastni- 
kom gozdov vsiljene, zato ni realno pričakovati, da bi se te 
naloge lahko izvajale tržno, saj veliko lastnikov meni, da je 
njihova lastninska pravica absolutna in nad javno koristjo. 

7. Ni upoštevana pripomba, da so kazni za prekrške, predvi- 
dene v tem zakonu, previsoke. Z napačnim ravnanjem se 
v gozdu lahko napravi nepopravljiva škoda širšega obsega, 
kar se mora odražati tudi pri kazenski sankciji. Sodnik za 
prekrške pa bo v skladu s prakso za blažje kršitve izrekal nižje 
kazni, za hujše pa višje, vse pa v obsegu splošnega maksi- 
muma kazni, ki ga določa zakon o prekrških. 

Predloga delegata v ZZD Puca pa predlagatelj ni upošteval, 
ker takih sankcij ne predvideva niti zakon o prekrških, ki je 
podlaga za določanje sankcij za prekrške v vseh zakonih, tudi 
v zakonu o gozdovih. Glede na to, da je lastniku treba izdati 
odločbo o delih v gozdu, pa se bo z izvršitvijo odločbe 
zagotovilo izvajanje vseh nujnih del, tudi če lastnik tega ne bo 
storil oziroma zagotovil sam. 

8. Pripombe (Grabnar, Kokošinek), naj se presežki delavcev 
v gozdnogospodarskih organizacijah obravnavajo kot pre- 
sežni delavci, predlagatelj ni upošteval, ker bodo ti presežki 
nastali kot neposredna posledica tega zakona oziroma 
zakona o denacionalizaciji, torej jih bo s svojimi ukrepi pov- 
zročila država, zato mora za to tudi zagotoviti ustrezna sred- 
stva. Pri tem pa ti delavci ne bodo imeli več pravic kot delavci 
v drugih podjetjih, ki so presežek zaradi tehnoloških ali dru- 
gih razlogov. 
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Č. Členi, ki jih kot novost uvaja ali spreminja predlagatelj 
sam 

1. 40. člen je dodan kot nov člen, po katerem naj bi država in 
lokalne skupnosti imele prednost pri nakupu gozdov, v kate- 
rih so poudarjene ekološke ali sociološke funkcije. Zagotav- 
ljanje teh funkcij je lažje v javnih gozdovih s posebnim pome- 
nom, kot v takih gozdovih v zasebni lastnini, kjer je lastniku 
zaradi omejitev v gospodarjenju zmanjšan prihodek lesnopro- 
izvodne funkcije in je zato upravičen do odškodnine. 

2. V tezah za osnutek zakona ni bil obravnavan Gozdarski 
inštitut, ki naj opravlja pretežni del raziskovalne dejavnosti 
s področja gozdarstva in lovstva, naložene pa naj mu bi bil 
tudi del nalog javne gozdarske službe. Te naloge že sedaj 
opravlja Inštitut za gozdno in lesno gospodrstvo, ki se bi 
preoblikoval v Gozdarski inštitut, in ima za to ustrezne stro- 
kovnjake in opremo z laboratoriji. V tezah zakona so bile tudi 
te naloge dodane Zavodu na republiškem nivoju, kar pa bi 
pomenilo podvajanje kapacitet, ob majhnem številu usposob- 
ljenih strokovnjakov pa brez povezave z inštitutom niti ne bi 
bile izvedljive. 

3. Dodan je nov 58. člen, ki opredeljuje, da bodo nekatere 
naloge javne službe (drevesničarstvo -semenarstvo) v goz- 

darstvu opravljale tudi pravne ali fizične osebe na podlagi 
koncesij, ki jih bo dajalo ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. 
4. Dodan je tudi nov 47. člen, v katerem je določena obveznost 
plačila posebne takse zagradnjo in vzdrževanje gozdnih cest, 
ki naj bi jo plačevali vsi lastniki gozdov. Ker je vzdrževanje 
gozdne ceste predvsem v interesu lastnikov gozdov, ki izko- 
riščajo svoje gozdove, in imajo od tega materialne koristi, 
ceste pa je nujno vzdrževati, naj bi za to prispevali predvsem 
lastniki gozdov. Iz proračuna Republike Slovenije bo sicer 
zagotovljeno sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, vendar 
praviloma le za tiste ceste, ki imajo tudi druge funkcije. To so 
predvsem gozdne ceste, ki omogočajo prebivalcem odročnih 
in hribovitih predelov stik z drugimi območji oziroma gozdne 
ceste, ki so namenjene tudi turistični ali drugi sociološki 
oziroma ekološki funkciji gozda, če take ceste ne izopolnju- 
jejo pogojev za uvrstitev med kategorizirane oziroma nekate- 
gorizirane javne ceste. 

III. 

Na podlagi navedenega Vlada Republike Slovenije predlaga, 
da zbori Skupščine Republike Slovenije sprejmejo predloženi 
osnutek zakona o gozdovih in naložijo Vladi, da čimprej 
pripravi predlog zakona. 

> 

14 poročevalec 



Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO O UKINITVI VIZUMOV - ESA 548 , 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji 20/2-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA' 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠVEDSKO 
O UKINITVI VIZUMOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije in 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Zaradi nemotenega gibanja ljudi preko meja obeh držav in 
zaradi uveljavitve sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Kraljevino Švedsko o ukinitvi vizumov s 1. marcem 1992 je 

podana izredna potreba za izdajo zakona o ratifikaciji 
sporazuma po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odtavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- Zoran THALER, namestnik ministra za zunanje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slo- 
venijo in Kraljevino Švedsko o ukinitvi vizumov bosta obrav- 
navali Komisija za mednarodne odnose kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. Komisija za medna- 
rodne odnose bo predlog zakona obravnavala 28. februarja 
1992. 
Za obravnavo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o ukinitvi vizumov • 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Švedsko o ukinitvi vizumov 

1. člen 
Ratificira se sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Švedsko o ukinitvi vizumov, sklenjen v Ljubljani dne 29 janu- 
arja 1992. 

2. člen 
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu 
glasi: 

Agreement betvveen the Republich of Slovenia 
and the Kingdom of Svveeden concering 
the abolition of visas 

Article 1 
Svvedish citizens holding valid Svvedish passports shall be 
free to enter the Republic of Slovenia at any authorized 
bordercrossing point and to stay in the Republic of Slovenia 
for a period not exceeding three months vvithout being requ- 
ired to obtain a visa. 

Article 2 
Slovenian citizens holding valid passports of the Republic of 
Slovenia shall be free to enter Svveden at any authorized 
bordercrossing point and to stay in Svveden for a period not 
exceeding three months without being required to obtain 
a visa. This period of three months shall be calculated from 
the date of entry into any Nordic State being a Party of the 
Convention of 12 July, 1957, on the vvaiver of passport control 
at the intra-Nordic borders. Any sojourn in any of those States 
during six months preceding the entry into any of those 
States from a non-Nordic State shall be included in the above 
period of three months. 

Article 3 
It is understood that the vvaiver of the visa requirement does 
not exempt persons benefitting under this agreement from 
the necessity of complying with the laws and regulations in 
force in the respective country concerning entry, residence 
- temporary or permanent - and work. 

Article 4 
The authorities of each country reserve the right to refuse 
permission to enter or stay in the country to persons conside- 
red undesirable. 

Article 5 
The authorities of each country undertake to readmit vvithout 
formality, into its territory, any of its citizens. 

Article 6 
Either Government may temporarily suspend the foregoing 
provisions in vvhole or in part, except Article 5 thereof, for 
reasons of public order. Such suspension shall be notfied 
immediately to the other Government through diplomatic 
channels. 

Article 7 
The present Agreement shall enter into force on 1 Ma-ch 
1992. The Agreement may be denounced by either Govtrn- 
ment by notification in vvriting, the denounciation takng 
effect one month after the date of the notification. 

Done at Ljubljana on 29 January 1992 in duplicate in :he 
English language. 

For the Republic of 
Slovenia 
Zoran Thaler, (s) 

For the Kingdom of 
Sveden 

Martin Hallqust, (s) 
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Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Švedsko o ukinitvi vizumov 

1. člen 
Švedski državljani, ki imajo veljavno švedsko potno listino, 
lahko prosto vstopijo v Republiko Slovenijo na vsakem poo- 
blaščenem mejnem prehodu in bivajo v Republiki Sloveniji 
manj kot tri mesece, ne da bi jim bilo treba pridobiti vizum. 

2. člen 
Slovenski državljani, ki imajo veljavno potno listino Republike 
Slovenije lahko prosto vstopijo v Švedsko na vsakem poo- 
blaščenem mejnem prehodu in bivajo na Švedskem manj kot 
tri mesece, ne da bi jim bilo treba pridobiti vizum. Obdobje 
treh mesecev ne šteje od datuma vstopa v katerokoli nordij- 
sko državo, ki je članica Konvencije o odpravi kontrole potnih 
listov na mejah med nordijskimi deželami z dne 12. julija 1957. 
Vsako bivanje v katerikoli od teh držav v obdobju šestih 
mesecev pred vstopom v katerokoli od teh držav iz nenordij- 
skega države se upošteva v prej omenjenem tromesečnem 

Razume se, da oprostitev obveznosti pridobitve vize ne 
oprošča oseb, ki uživajo ugodnosti po tem sporazumu od 
obveznosti, da se ravnajo po veljavnih zakonih in predpisih 
ustrezne države, ki se nanašajo na vstop, začasno ali stalno 
bivanje te- delo. 

4. člen 
Pristojni organi obeh držav si pridružujejo pravico, da nezaže- 
lenim oseoam odrečejo dovoljenje za vstop ali bivanje v dr- 
žavi. 

5. člen 
Pristojni organi obeh držav se obvezujejo, da bodo brez 
formalnosti ponovno sprejeli na svoje območje vsakega svo- 
jega državljana. 

6. člen 
Obe vladi lahko zaradi javnega reda začasno v celoti ali delno 
prenehata izvajati ta sporazum z izjemo 5. člena. O takem 
prenehanju je treba takoj obvestiti drugo vlado po diplomat- 
ski poti. 

7. člen 
Ta sporazum začne veljati 1. marca 1992. Vsaka vlada lahko ta 
sporazum odpove s pisnim obvestilom. Odpoved stopi 
v veljavo en mesec po datumu obvestila. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 29. januarja 1992 v dveh izvodih 
v angleškem jeziku. 

Za Republiko Slovenijo Za kraljevino Švedsko 
Zoran Thaler, l.r. Martin Hallguist, l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija in Kraljevina Švedska sla 29. januarja 
1992 v Ljubljani sklenili sporazum o ukinitvi vizumov. Skleni- 
tev sporazuma je predlagala Švedska ter bo nadomestil spo- 
razum med SFRJ in Švedsko iz leta 1964. 

Sporazum omogoča tromesečno bivanje državljanov ene 
države v drugi državi brez vizuma, pri čemer pa se trome- 
sečno obdobje šteje od datuma vstopa v katerokoli skandi- 
navsko državo članico konvencije iz leta 1957 o odpravi kon- 
trole potnih listov na mejah med skandinavskimi državami. 
V to obdobje se všteva tudi bivanje v kakšni drugi skandinav- 
ski državi v zadnjih šestih mesecih pred vstopom v Švedsko. 

Osebe, ki uživajo ugodnost oprostitve vizuma, morajo spošto- 
vati predpise o vstopu, začasnem ali stalnem bivanju ter delu, 
nezaželenim osebam pa je možno odreči dovoljenje za vstop 
in bmnje v eni ali drugi državi. 

Zaradi javnega reda je možno sporazum začasno delno ali 
v celoti prenehati izvajati, sporazum pa je možno tudi odpove- 
dati in sicer s pisnim obvestilom in z odpovednim rokom 
enega meseca. 
Sporazum začne veljati 1. marca 1992. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah sporazum z zakonom ratificira Skupščina Republike 
Slovenije. 

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oz. spremembe 
veljavnih predpisov. 

Glede na kratek rok za uveljavitev sporazuma bi zakon pričel 
veljati že z dnem objave v Uradnem listu. 

Za izvajanje sporazuma niso potrebna sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije. 

16 poročevalec 



Predlog akta o NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ SVETA 

EVROPE, ŽENEVSKIH KONVENCIJ IN DODATNIH PROTOKOLOV 

O ZAŠČITI ŽRTEV VOJNE IN MEDNARODNIH SPORAZUMOV 

S PODROČJA KONTROLE OBOROŽITVE, ZA KATERE SO DEPOZITARJI 

TRI GLAVNE JEDRSKE SILE - ESA 547  

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 20. februarja KONTROLE OBOROŽITVE, ZA KATERE SO DEPOZITARJI 
1992 sprejela: TRI GLAVNE JEDRSKE SILE, 

- PREDLOG AKTA O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA ki vam ga pošiljamo na podlagi 319. člana poslovnika 
GLEDE KONVENCIJ SVETA EVROPE, ŽENEVSKIH KON- Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim ddstav- 
VENCIJ IN DODATNIH PROTOKOLOV O ZAŠČITI ŽRTEV kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
VOJNE IN MEDNARODNIH SPORAZUMOV S PODROČJA Slovenije. 

Predlog akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta 
Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti 
žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole 
oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile, 
bosta obravnavali Komisija za mednarodne odnose kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Komi- 
sija za mednarodne odnose bo predlog akta obravnavala 
28. februarja 1992. 

Za obravnavo predloga akta o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih 
protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov 
s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri 
glavne jedrske sile, so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG AKTA o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih 
konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov 
s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile  

Ob upoštevanju: 

• Določb Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neod- 
visnosti Republike Slovenije; 
• določb Deklaracije o neodvisnosti, s katerimi Republika 
Slovenija: 

~ razglaša svojo samostojnost in neodvisnost, se kot medna- 
rodnopravni subjekt v polnem pomenu besede ter v skladu 
Z načeli združevanja suvernih držav v Evropi povezuje z dru- 
gimi državami, želi postati članica OZN, se vključevati v pro- 
ces KEVS-a, Sveta Evrope, v Evropsko skupnost in druge 
Povezave držav; 
- spoštuje načela mednarodnega prava in v skladu s prav- 
nim nasledstvom določbe mednarodnih pogodb, ki jih je 
sklenila SFR Jugoslavija in se nanašajo na ozemlje Republike 
Slovenije; 
• določbe Ustavnega zakona, da vlada Republike Slovenija 
Predloži Skupščini Republike Slovenije pregled mednarodnih 
Pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, na podlagi 
katerega Skupščina Republike Slovenije sprejema akt o noti- 
fikaciji teh mednarodnih pogodb: 
• dejstva, da je Republiko Slovenijo priznala večja skupina 
držav 
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika 
Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih spora- 
zumov, katerih članica je bila bivša SFR Jugoslavija: 

A. Konvencije Sveta Evrope: 

1. Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogo- 
čajo dostop na visokošolske ustanove, podpisana 11. 12. 
1953, (štev. 15) 
Objavljena Ul. list SFRJ MP št.3/77 

2. Dodatni protokol k Evropski konveciji o ekvivalentnosti 
diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove, 
03. 06. 1964, (štev. 49) 
M P 3/77 i 

3. Evropska konvencija o priznanju dob visokošolskega štu- 
dija, 15. 12. 1956, (štev. 21) 
M P 3/77 

4. Evropska konvencija o akademskem priznanju univerzi- 
tetnih kvalifikacij, 14. 12. 1959, (štev. 32) 
M P 3/77 

5. Evropska kulturna konvencija, 19. 12. 1954, (Štev. 18) 
M P 4/87 

6. Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine, 06. 
05. 1969, (štev. 66) 
M P 9/90 

7. Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje, 1964 (štev. 
50) 
MP 2/91 

8. Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študen- 
tov, ki študirajo v tujini, 1969 (štev. 69) 
MP 12/90 

9. Evropska konvecija za zaščito živali, ki jih uporabljajo za 
delo v poljedelstvu, 1976 (štev. 87) 
SFRJ ratificirala 1990 

10. Evropska konvencija za zaščito klavne živine, 1979 (štev. 
102) 
SFRJ ratificirala 1990 
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11. Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje nji- 
hovih gostov, 1962, (štev. 41) 
MP 2/91 

12. Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odv- 
zema pravice do vožnje motornega vozila, 1976 (štev. 88) 
MP 4/91 

13. Evropska konvencija o nadzorstvu nad pogojno obsoje- 
nimi ali pogojno oproščenimi osebami, 1964 (štev. 51) MP 
4/91 

14. Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega boga- 
stva, 1985 (štev. 121), M P 4/91 

15. Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obna- 
šanbju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogo- 
metnih tekmah, 1985, (štev. 120) MP 9/90 

16. Evropska konvencija proti dopingu v športu, 1989 (štev. 
135), M P 4/91 

B. Ženevske konvencije iz leta 1949 in Dodatna protokola 
k Ženevskim konvencijam o zaščiti žrtev spopadov: 

1. Ženevska konvencija o izboljšanju usode ranjenih in bol- 
nih pripadnikov oboroženih sil na bojišču; 12. 8. 1949 

2. Ženevska konvencija o izboljšanju usode ranjenih in bol- 
nih pripadnikov oboroženih sil na morju; 12. 8. 1949 

3. Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki; 
12. 8. 1949 

4. Ženevska konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne; 
12. 8. 1949 
Objavljene v Ur. list Prezidijuma Ljudske Skupščine FLRJ 
št. 6/50 in 24/50 

5. Dodatni protokol k Ženevskim konvencijam z dne 12. 
avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih 
spopadov (Protokol I); 8. 6. 1977, MP št. 16/78 

6. Dodatni protokol k Ženevskim konvencijam z dne 12. 
avgusta 1949 o zaščiti žrtev oboroženih spopadov, ki 
nimajo mednarodnega značaja (Protokol II); 8. 6. 1977, 
M P št. 16/78 

Skupščina Republike Slovenije daje naslednjo izjavo: »Slove- 
nija priznava v skladu s drugim odstavkom 90. člena 
Dodatnega protokola k Ženevskim konvencijam z dne 12. 
avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopa- 
dov (Protokol I) pristojnost Mednarodne komisije za ugotav- 
ljanje dejstev, da raziskuje sporočila, v katerih posamezna 
država članica trdi, da druga država članica krši določbe 
konvencij in tega Protokola.« 

C. Mednarodni sporazumi o kontroli oborožitve, za katere so 
depozitarji tri glavne jedrske sile (vlade ZDA, Velike Brita- 
nije in ZSSR - sedaj Ruske Federacije);  

1. Pogodba o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem 
v atmosferi, v nadzračnem prostoru in pod vodo, podpisan 
v Moskvi, 5. 8. 1963, Ur. list SFRJ št. 11/63 

2. Sporazum o neširjenju jedrskega orožja; London, Moskva 
in VVashington, 1. 7. 1968, Ur. list SFRJ št. 10/70 

3. Pogodba o prepovedi postavljanja jedrskega in drugega 
orožja za masovno uničevanje na morsko dno in njegovo 
podzemlje; 
London, Moskva in VVashington 11.2. 1971, Ur. list SFRJ' 
št. 33/73 

4. Konvencija o prepovedi izpopolnjevanja, proizvodnje in 
skladiščenja bakteriološkega (biološkega) in strupenega 
orožja in o njihovem uničenju; London, Moskva in VVas- 
hington 10. 4. 1972, Dodatek Ur. lista SFRJ št. 43/1974 

Republika Slovenija sprejema mednarodne pogodbe nave- 
dene v tem aktu brez pridržkov. 

Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Predložen akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da 
vlada Republike Slovenije predloži Skupščini Republike Slo- 
venije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFR 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo. 
SFR Jugoslavija je sprejela okoli 1200 večstranskih medna- 
rodnih pogodb. Glede na navedeno dejstvo in na potrebo, da 
se dobi jasen pregled obveznosti, ki jih bo z nasledstvom 
mednarodnih pogodb nekdanje SFR Jugoslavije prevzela 
Republika Slovenija, bo notifikacija potekala selektivno in 
ločeno po depozitarjih. Začela se bo pri depozitarjih, za 
katere smatramo, da bodo sprejeli akt notifikacije o sukcesiji 
kot pravno veljaven. To so vlade držav, ki so priznale RS in 
mednarodne organizacije, ki so oziroma bodo odprte za član- 
stvo RS. 
Zaželeno je, da Republika Slovenija prevzame navedene med- 
narodne pogodbe, katerih članica je bila SFR Jugoslavija. Na 
ta način bo RS obenem poudarila svoj status kot države 
pravne naslednice razpadajoče SFR Jugoslavije. 
Svet Evrope je ena prvih mednarodnih vladnih organizacij, ki 
se odpira za članstvo Republike Slovenije, kar je izhodišče za 
članstvo Republike Slovenije v drugih mednarodnih organiza- 
cijah. Z nasledstvom konvencij, katerih članica je bila SFRJ, 
bo RS pokazala interes in odprtost za cilje, za katere se 
zavzema svet Evrope. 
Ženevske konvencije o zaščiti žrtev oboroženih spopadov in 
dopolnilna protokola k njim predstavljajo osnovne vire kodifi- 
ciranega mednarodnega humanitarnega prava. Gre za med- 
narodne pogodbe, ki so široko sprejete - Ženevske konven- 
cije praktično univerzalno (165 držav članic), dodatna proto- 
kola sicer nekoliko manj (Protokol I je imel konec leta 1990 97 
članic, Protokol II pa 87) in ni nikakršnega dvoma, da je 

uveljavljanje nasledstva glede navedenih mednarodnih 
pogodb za RS potrebno in koristno. Članstvo Republike Slo- 
venije v teh pogodbah je potrebno tudi za včlanjenje Rdečega 
križa RS v Mednarodni komite RK. 
Z dajanjem izjave o priznavanju pristojnosti Mednarodne 
komisije za ugotavljanje dejstev glede kršitev določb Ženev- 
skih konvencij in Protokola I bo Republika Slovenija napravila 
korak dalje od nasledstva pogodb SFRJ, ki take izjave ni dala. 
S tem bo RS pokazala pripravljenost, da sprejme navedeni 
mehanizem, kar je skladno z aktualnimi gibanji v mednarod- 
nih odnosih, ko se poudarja pomen kontrolnih mehanizmov 
za eventualen nadzor izvrševanja sprejetih mednarodnih 
obveznosti, posebno na področju zaščite človekovih pravic. 
To je v skladu tudi s priporočilom Generalne skupščine OZN 
in rezolucij sprejetih pod točko »Dodatni protokoli k Ženev- 
skim konvencijam iz leta 1949 glede zaščite žrtev oboroženih 
spopadov«, v katerih se, med drugim, pozivajo države, da dajo 
tako izjavo. Po naših podatkih Mednarodna komisija za ugo- 
tavljanje dejstev še ni ustanovljena. Za to je potrebno 20 izjav 
držav članic Dodatnega protokola I (konec I. 1990 je pri 
depozitarju bilo deponiranih 18 takih izjav). 
Pod točko C akta so navedeni večstranski sporazumi 
s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri 
glavne jedrske sile. Posebno pomembno je članstvo RS 
v Sporazumu o neširjenju jedrskega orožja, ki naj bi po 
mnenju nekaterih držav bilo potrebno za sprejem RS v Med- 
narodno agencijo za atomsko energijo, olajševalo pa naj bi 
tudi ureditev vprašanja oskrbe NE Krško z gorivom. 
Po sprejemu akta v Skupščini bo Ministrstvo za zunanje 
zadeve notificiralo nasledstvo Republike Slovenije glede 
navedenih sporazumov pri njihovih depozitarjih (Svet Evrope, 
vlada Švice, vlada Velike Britanije). 
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mnenje 
Zakonodajno-pravne komisije k zahtevi za obvezno razlago uporabe zakona 
o proizvodnji in prometu z mamili 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 20. 2.1992 obrav- 
navala zahtevo Republiškega senata za prekrške za obvezno 
razlago uporabe zakona o proizvodnji in prometu z mamili. 

2- marca 1991 je začel veljati novi zakon o proizvodnji in 
Prometu z mamili (Uradni list SFRJ, št. 13/91 z dne 22. 2. 
1991), ki je razveljavil stari zakon (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 
58/85). Ker Skupščina Republike Slovenije še ni sprejela 
"strežnega republiškega zakona na tem področju, so sodniki 
?a prekrške v dilemi, po katerem zakonu naj obravnavajo 
'ovrstne prekrške. 
Komisija je predhodno pridobila stališče Ministrstva za zako- 
nodajo v zvezi z navedbami v zahtevi. 
Skupščina Republike Slovenije ni dala soglasja k zakonu 

o proizvodnji in prometu z mamili (Uradni list SFRJ, št. 13/91) 
zato v Republiki Sloveniji ni nehal veljati dotedanji zakon 
(Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85). 
Ustavni amandma XCVI k ustavi Republike Slovenije ni določil 
obveznega soglasja Skupščine Republike Slovenije k zveznim 
zakonom, ki so že veljali na dan uveljavitve tega amandmaja, 
niti ni navedenega zakona razveljavil oziroma izvzel iz upo- 
rabe v Republiki Sloveniji. Zato menimo, da v Republiki Slove- 
niji še velja zakon o proizvodnji in prometu z mamili iz leta 
1978 in se na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije uporablja tudi kot republiški predpis. 
Glede na navedeno komisija meni, da obvezna razlaga zakona 
ni potrebna. 



VPRAŠANJA POSLANCEV 

ZBOR OBČIN 

O tim. zadevi Slovingate 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin je Vladi Republike 
Slovenije naslovil vprašanje v zvezi z nakazilom 990 mio 
SLT firmi COLBEX iz Beograda tik pred dokončno osamo- 
svojitvijo Slovenije, ko je bilo že jasno, da se s Srbijo na ta 
način ne da poslovati. 

Na navedeno vprašanje odgovarjamo naslednje: 

Ministrstvo za trgovino je med drugim odgovorno tudi za 
stabilno preskrbo prebivalcev z osnovnimi živili, pralnimi 
sredstvi, zdravili in energenti. 

Po materialnih bilancah primanjkuje Republiki Sloveniji letno 
70.000 ton pšenice, 50.000 ton moke, 270.000 ton koruze, 
60.000 ton sladkorja, 37.800 ton surovega olja, 10.000 ton 
svinjskega mesa, 3.000 ton soli, poleg tega pa še okoli 45% 
zdravil, ki jih ne izdelujemo v Republiki Sloveniji, ter praktično 
vse količine energentov za široko potrošnjo. Do osamosvoji- 
tve Slovenije smo navedene manjkajoče količine dobavljali iz 
drugih republik (pretežno iz Hrvaške in Srbije), v manjši meri 
pa tudi iz uvoza (predvsem nafto za predelavo, surovine za 
proizvodnjo zdravil in nekatera gotova zdravila ter surovo 
olje). 

Zaradi znanih težav ob srbskih blokadah in prekinjanju bla- 
govnih tokov nam je že pred vojno v Sloveniji uspelo obliko- 
vati večje količine ključnega blaga za preskrbo v tržnih rezer- 
vah, ki pa jih po sprostitvah ni bilo mogoče obnoviti. Zaradi 
nadaljevanja zaostrovanja političnih razmer v Republiki Hrva- 
ški in Republiki Srbiji ter sprejetja odlokov o prepovedi pro- 
daje kmetijskih pridelkov, osnovnih živil ipd. v Republiko 
Slovenijo smo postali odvisni predvsem od uvoza iz zahodno 
- in vzhodnoevropskih držav. 

Poudarimo naj, da smo preko Republiške direkcije za bla- 
govne rezerve vrsto let nazaj (od kritičnih razmer v preskrbi 
po letu 1982) zagotavljali nemotene dobave vseh ključnih 
kmetijskih pridelkov za proizvodnjo živil v bolj zaostrenih 
razmerah pa tudi surovine za proizvodnjo pralnih sredstev, 
zdravil, pogostokrat pa tudi naftne derivate. 

Zaradi primerljivosti in podrobnejše seznanitve naj nave- 
demo, da smo ob upoštevanju različnega časa glede na 
sezonske odkupe kmetijskih pridelkov povprečno letno (izra- 
čunano po cenah septembra) oblikovali in sproščali za okoli 
4.900 mio SLT takega blaga. 

Po predhodno naštetih težavah, ko obnavljanje sproščenih 
količin iz rezerv ni bilo več možno, smo ugotovili, da je treba 
v zadnjih treh mesecih 1991. leta (za dopolnitev tržnih rezerv 
za dvomesečno redno preskrbo) uvoziti najmanj 5.000 ton 
surovega olja, 20.000 ton sladkorja, 10.000 ton pšenice, 5.000 
ton svežega mesa, 10.000 ton krmil in za 100 mio din zdravil, 
kar je skupaj znašalo (po cenah in tečaju septembra) 1.635 
mio din. 

Ko je NBJ prenehala odkupovati devize na deviznem trgu, so 
bile prisiljene poslovne banke celo 1991. leto same zagotav- 
ljati sredstva za plačevanje obveznosti v tujino. Da bi zagoto- 
vili nemoteno plačevanje obveznosti v tujino za skupne in 
splošne potrebe, to pa so med drugimi vsi navedeni izdelki in 
surovine, je bil v Republiki Sloveniji uveden mehanizem, po 
katerem je bilo za te namene oddvojenih 30% vseh deviznih 
prilivov. Na tak način je bilo v avgustu in septembru 1991 
rešeno plačilo v tujino za uvoz nafte, naftnih derivatov, suro- 
vin za proizvodnjo zdravil, zaščitnih sredstev v kmetijstvu ter 
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tistih živil, s katerimi smo delno obnovili sproščene količine 
tržnih blagovnih rezerv. V te namene je bilo porabljenih 
87.581.683 USD oziroma okoli 2.850 mio din. Že v teh mesecih 
so bile tovrstne potrebe (na podlagi usklajenih planov potreb 
po deviznih sredstvih) za 30-40% večje od odobrenih. 

Že v septembru je bilo pričakovati, da bo odlok o prednost- 
nem vrstnem redu plačevanja v tujino za skupne potrebe 
v Republiki Sloveniji ukinjen. Zaradi tega smo bili primorani 
iskati druge rešitve. Ker iz navedenih razlogov ni bilo mogoče 
v zadnjih treh mesecih pričakovati ugodnejših trendov glede 
možnosti pridobivanja deviz za zagotovitev potrebnih količin 
predvsem osnovnih živil, smo sprejeli ponudbo Poslovnegs 
sistema Slovin iz Ljubljane za odkup deviz. Na osnovi danegi na< 
čvrstega zagotovila, da predvideni aranžman ni rizičen, s< č'n 
bile dne 11. 9. 1991 in 2. 10. 1991 med Ministrstvom z: nail 
trgovino, Republiško direkcijo za blagovne rezerve in Poslov s,va 
nim sistemom Slovin iz Ljubljane sklenjene pogodbe, p 
katerih je bilo odkupljenih za 990.821.657,60 din (9.230.00 talij 
CHF in 17,080.539,70 US$) akreditivov, s katerimi bi nadome > ns 
stili izpad potrebnih deviz po prej veljavnem sistemu in zago aht 
tovili realizacijo šestdesetih procentov ugotovljenega nujn nanj 
potrebnega uvoza do konca leta 1991. Pogodbe so bile zaver de 
rovane z ustreznimi plačilnimi instrumenti (akceptnintrizn! 
nalogi). Potrebna devizna sredstva so bila odkupljena iz sreJih di 
stev Republiške direkcije za blagovne rezerve. ki pr 

i" od 

V nadaljevanju prizadevanj srbskih oblasti proti slovenski P'n'st 
hrvaški odločenosti za njuno samostojnost je srbska vladWa 't 
sprejela odlok, s katerim je. prepovedala prodajo uvoznran)S/ 
pravic in deviz slovenskim in hrvaškim podjetjem. Na takšrj 
ukrepanje srbske vlade vlada Republike Slovenije ni imeP težl 
vpliva, saj je bilo s sprejetjem odloka pod inšpekcijskim ns^le i 
zorstvom in s kazenskimi sankcijami nadzorovano vsa^a9re 
tovrstno poslovno dejanje. 'ma o 

di osr 
Ne glede na možne težave, do katerih bi lahko prišlo ® mar 
različnih nekorektnih odločitvah srbskih oblasti, pa venda™evo, 
ni bilo pričakovati, da bo srbska vlada prestopila tudi pireieta 
normalnega poslovnega obnašanja, običajnega v mednar^ver|sk 
nih trgovinskih dejanjih na način, ki presega vse običa®a stra 
postopke in razmerja v poslovno gospodarskih odnosih"/a'a, d, 
partnerstvu. 39a SP< 

ti ter o 
Ker so v obdobju iskanja rešitev sovpadale tudi napovedi 
o blokadi dobav vsem jugoslovanskim republikam, je a 

treba hiteti tudi zaradi tega razloga. 
tonede/ 

Iz opisanega je razvidno, da smo si prizadevali zagotvenije ; 
nemoteno osnovno preskrbo pravočasno in v največji m^mento 
meri. ni$e po 

toa, ober 
Poslovni sistem Slovin nas je obvestil, da bo posel spr0a Menn 
s poplačilom blaga, ki ga bodo slovenska podjetja in Re^n s tristr 
ška direkcija za blagovne rezerve dobila iz Srbije. Po p in z aht 
kolu, sklenjenem 28. 1. 1992 med »VA MIL-HEMIC LTD 'Ji- 
PANY«, ABC COBLEX, Export-lmport, Beograd in T 
Slovin, Ljubljana, je dogovorjeno, da bo ABC COBLEv v, 
dinarska sredstva skupaj z obrestmi nakazal Slovi' 
delih in sicer: najmanj 30% do 25. 2. 1992, ostar 
prej, vendar najpozneje do konca marca 1992. 

1'ag/1< 
1a v 
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V okviru tega je dogovorjeno, da SLOVIN pridobi pra. ' 
neposrednega uvoza v znesku 4.800.000 CHF. „H ' 1- 

»m in po< 
Iz navedenega je razvidno, da se zadeva rešuje na 
katerem upravičeno pričakujemo njeno pozitivno i. *aceth 
v naslednjih mesecih. avostr 

k' ga je 
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgovor a rn,n,! 

vilo Ministrstvo za trgovino. senator ( 
v kateri 
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O predlogu tripartitnega sporazuma o varstvu 
manjšin 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je na nadaljevanju 
32. seje tega zbora, 22. 1. 1992, med drugim vprašal odgo- 
vorne zakaj zunanji minister g. Rupel ni pripravil sporazuma 
z Republiko Italijo kot so ga na Hrvaškem in ga tudi podpi- 
sali? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

V dneh 9. in 10. januarja 1992 so se v Zagrebu sestale delega- 
, cije ekspertov zunanjih ministrstev Hrvaške, Italije in Slove- 

nije, da bi pripravile osnutek dokumenta o zaščiti italijanske 
narodne manjšine, ki živi na Hrvaškem in Sloveniji in sloven- 
ske manjšine v Italiji. Slovenska delegacija je za tak skupen 
dokument imela izdelano pogajalsko osnovo, ki je bila obrav- 
navana in potrjena na Komisiji za mednarodne odnose Skupš- 
čine Republike Slovenije 9. 1. 1992 ter je vsebovala tudi 

v najpomembnejše elemente iz Spomenice skupnega zastop- 
aj stva Slovencev v Italiji. 
y 
0( talijanska stran je tak pristop k skupnemu dogovarjanju 

) načelih za varstvo obeh manjšin kategorično odklonila in 
jO :ahtevala samo tristranski sporazum o zaščiti italijanske 
|n nanjšine v Sloveniji in Hrvaški. Svojo zahtevo je utemeljevala 
ivl dejstvom, da bo italijanska manjšina po mednarodnem 
lirt iriznanju Slovenije in Hrvaške živela v dveh ločenih in suvere- 
-e( ih državah. Za slovensko stran je bil seveda takšen enostran- 

ki pristop popolnoma nesprejemljiv, saj se je bistveno odda- 
lil od večkratnih dogovorov med ministroma dr. Ruplom in 

^ ninistrom De Michelisom o potrebi hkratnega reševanja polo- 
mija italijanske manjšine v Sloveniji in Hrvaški in slovenske 
)ZI^anjšine v Italiji. 
kšii 
m^> težkih in dolgotrajnih pogajanjih je italijanska stran ven- 
na=irle pristala na zahtevo slovenske delegacije, da se 

^sa|Zagrebu pripravita poleg osnutka tristranskega Memoran- 
ima o zaščiti italijanske manjšine na Hrvaškem in v Sloveniji 
di osnutek dvostranskega Memoranduma o zaščiti sloven- 
e manjšine v Italiji. Italijanska stran je obenem pristala na 

^ghtevo, da sta oba dokumenta med seboj povezana ter da sta 
U p,rejeta sočasno, kar je bil pogoj za nadaljnje sodelovanje 
nar^venske delegacije v pogajanjih. Pogajanja so bila trda, 
3j£gša stran je italijansko stran pri številnih formulacijah opo- 
osj^rjala, da so za našo stran sporne, celotni osnutek dvostran- 

3ga sporazuma pa nezadosten in neuravnovešen s tristran- 
m ter da ga Komisija za mednarodne odnose slovenskega 

. 'lamenta najbrž ne bo potrdila: italijanska stran je kljub 
Bdi b)u vztrajala pri takih formulacijah, 

ie 
Ponedeljek 13. 1. 1992 je Komisija Skupščine Republike 

aqo<ven''e za mednarodne odnose razpravljala o osnutkih «.:j „fumentov parafiranih v Zagrebu ter ugotovila nekatere 
njše pomajkljivosti v osnutku tristranskega Memoran- 
ha, obenem pa soglasno ocenila, da je osnutek dvostran- 

! spIga Memoranduma o položaju Slovencev v Italiji neuravno- 
\ Retfn s tristranskim ter da ne ustreza splošno sprejetim nače- 
Po p in zahtevam po pravnem varstvu slovenske manjšine 
_TD ')'• 

gv -v -<lagi tega je Komisija pooblastila ministra dr. Dimitrija 
i 1a v neposrednem kontaktu z italijansko stranjo 

s konkretnimi amandmaji vsebinsko izboljšati tekst 
skega Memoranduma. 

t idlog italijanskega zunanjega ministrstva je prišlo 
Pr£k

t k 14. 1. 1992 v Gorici do srečanja med ministrom dr. 
om in podsekretarjem v italijanskem zunanjem ministr- 
, senatorjem C. Vitalonejem na katerem se je italijanska 

ia nac na za£et|<u srečanja brez ustrezne obrazložitve odrekla 
ivno tku dvostranskega Memoranduma o zaščiti Slovencev 

ji, ki ga je v Zagrebu parafiral predstavnik italijanskega 
ljega ministrstva. Namesto tega je vodja italijanske dele- govor\ senator c Vitalone predlagal dogovor o skupni izjavi 
k, v kateri bi vladi Republike Slovenije in Italije izrazili 

pripravljenost in potrebo po nadaljnjem proučevanju položaja 
in varstva slovenske manjšine v Italiji. Po njihovem mnenju naj 
bi to zadovoljilo slovenske zahteve ter odvrnilo slovensko 
stran od namere, da zavrne podpis tristranskega Memoran- 
duma o zaščiti italijanske manjšine v Hrvaški in Sloveniji. 

Omenjeni predlog italijanske strani je bil, po dodatnih neu- 
spešnih prizadevanjih, da bi našli obojestransko zadovoljivo 
rešitev, za našo stran popolnoma nesprejemljiv. 

Srečanje se je zato zaključilo brez rezultata, minister dr. 
Dimitrij Rupel pa je italijanski strani povedal, da bo v zvezi 
z nastalo situacijo dokončno odločitev sprejela Komisija za 
mednarodne odnose Skupščine Republike Slovenije. Komi- 
sija Skupščine Republike Slovenije za mednarodne odnose, 
je 14.1.1992 zvečer o tem razpravljala ob sodelovanju skupne 
delegacije vseh Slovencev v Italiji in predsednika Komisije za 
narodnosti Skupščine Republike Slovenije ter sprejela sklep, 
da minister dr. Rupel obvesti italijanskega zunanjega mini- 
stra, da zaradi njihove odklonitve bilateralnega Memoran- 
duma o zaščiti Slovencev v Italiji Republika Slovenija ne more 
podpisati tristranskega Memoranduma o zaščiti italijanske 
manjšine v Sloveniji in Hrvaški. Obenem pa naj obvesti itali- 
jansko stran, da bo Slovenija spoštovana načela, ki so vsebo- 
vana v tem Memorandumu, kot da bi ga podpisala. Hkrati pa 
je komisija zadolžila ministra dr. Rupla, da predlaga italijanski 
strani nadaljevanje dvostranskih pogovorov oziroma pogajanj 
za sklenitev bilateralnega sporazuma o pravnem varstvu obeh 
manjšin. 

Vlada Republike Slovenije sodi, da je bila dolžna sprejeti 
iniciativo italijanske strani, da se Slovenija in Hrvaška tudi kot 
novi državi zavežeta za dosledno spoštovanje dosežene stop- 
nje varstva italijanske manjšine. Obenem pa je ocenilo, da je 
to priložnost, da se pristopi k urejanju položaja Slovencev 
v Italiji. Kljub večkrat danemu soglasju italijanskega zuna- 
njega ministra De Michelisa za tak uravnovešen in vsklajen 
način reševanja problematike manjšin je žal v neposrednih 
pogajanjih italijanska stran, zaradi političnih pritiskov njihove 
javnosti in drugih motitov od tega odstopila. Kljub temu, da so 
se pogajanja končala obojestransko neuspešno pa sodimo, 
da je pomembno dejstvo, da sta obe državi odkrito in odgo- 
vorno za obe manjšini, istočasno pa tudi bistvenega pomena 
za bodoče sodelovanje in dobrososedske odnose med Repu- 
bliko Slovenijo in Republiko Italijo. 

Vlada Republike Slovenije se dobro zaveda pomembne 
naloge, da se z italijansko stranjo čimprej nadaljujejo pogo- 
vori o trajni ureditvi manjšinskih in drugih bilateralnih vpra- 
šanj v duhu medsebojnega razumevanja, enakopravnosti in 
zaupanja. Neposredni kontakti z nekaterimi osebnostmi itali- 
janske politike potrjujejo, da bo to sčasoma mogoče doseči, 
najbrž po volitvah v Italiji in Sloveniji. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

O izenačevanju pogojev štipendiranja 

Dr. LJUBO JAKELJ, poslanec v Zboru občin, je postavil 
delegatsko vprašanje o pogojih štipendiranja. Mnenja je, da 
bi morali sprejeti selektivni pristop k štipendiranju ob upo- 
števanju, da so stroški šolanja in življenja študentov iz 
oddaljenih krajev višji v primerjavi s stroški šolanja študen- 
tov, ki so doma v univerzitetnih mestih. V nasprotnem pri- 
meru bo študij postal privilegij prebivalcev univerzitetnih 
mest z bližnjo okolico in premožnejšega sloja prebivalcev. 

Vlada Republike Slovenije je predloge proučila in ugotovlja 
naslednje: 

Do sprejetja Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91) in Pravilnika o štipendiranju 
(Ur. I. RS, št. 24/91) se je štipendiranje urejalo z republiškim 
družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom o šti- 
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pendiranju v občini. Navedeni samoupravni sporazumi o šti- 
pendiranju so bili uveljavljeni s 1. 9. 1986, z njimi pa je bil 
v okviru meril za podeljevanje štipendij in določanje višine 
štipendij sprejet enoten pristop, ne glede na to, ali se štipen- 
dist šola v kraju bivanja ali zunaj kraja bivanja. Takšna uredi- 
tev je bila različna od ureditve v predhodnih samoupravnih 
sporazumih, ki so ločevali štipendiste, ki se šolajo v kraju 
bivanja, in štipendiste, ki se šolajo zunaj kraja bivanja, in sicer 
glede na prispevek staršev k pokrivanju življenjskih stroškov 
udeležencev v usmerjenem izobraževanju. Rešitve, uveljav- 
ljene v letu 1986 in nato povzete tudi v pravilnik o štipendira- 
nju iz leta 1991, temeljijo na ugotovitvah, da je šolanje otrok 
zunaj kraja bivanja olajšano s številnimi subvencijami Ministr- 
stva za šolstvo in šport, ki je zagotavljalo tako regresiranje 
stanarin v študentskih domovih kot regresiranje prevozov 
študentov in dijakov med krajem bivanja in krajem šolanja. 

Z analizo iz konca leta 1991 o prejemnikih republiških štipen- 
dij in dogajanjih na področju štipendiranja je bilo ugotov- 
ljeno, da se je v šolskem letu 1991/92 število prejemnikov 
republiške štipendije znižalo, in sicer s 34.089 v šolskem letu 
1990/91 na 30.819 v letošnjem šolskem letu. 
Glede na sedanje gospodarske in socialne razmere, ki zao- 
strujejo tako položaj posameznikov kot položaj podjetij, ter 
ob upoštevanju, da se subvencije Ministrstva za šolstvo in 
šport znižujejo in se tudi pri stanarinah in prevozih študentov 
in dijakov vedno bolj uveljavljajo ekonomske cene, je pravilna 
ugotovitev delegata dr. Ljuba Jaklja, da je vedno več posa- 
meznikov, ki si sami ne morejo zagotoviti socialne varnosti in 
osnovne ravni izobrazbe. Vse več je družin, ki ne zmorejo 
pokrivanja stroškov šolanja svojih otrok, saj življenjski stroški 
naraščajo hitreje kot osebni dohodek in hkrati je vedno več 
brezposelnih, tako da postaja vprašljiva uresničitev nacional- 
nega programa na področju izobraževanja mladine, ki kot cilj 
postavlja doseženo srednjo izobrazbo sedanje šolajoče gene- 
racije. 
Glede ne takšne razmere je Vlada Republike Slovenije že 
predlagala spremembo in dopolnitev zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti v tistem določilu, ki 
se nanaša na cenzus za pridobitev republiške štipendije. 
Oblikovala je predlog selektivnega pristopa k štipendiranju, ki 
se izraža v višjem vstopnem cenzusu za tiste dijake in štu- 
dente, ki se šolajo zunaj kraja stalnega bivališča, saj so njihovi 
stroški šolanja neprimerno višji v primerjavi s stroški šolanja 
v kraju stalnega bivališča. Hkrati s spremembo Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je 
predvidena - tudi sprememba Pravilnika o štipendiranju (Ur. 
I. RS, št. 24/91), s katero naj bi bil vstopni cenzus, veljaven za 
dijake in študente, ki se šolajo zunaj kraja stalnega bivališča, 
tudi podlaga za priznavanje delne povrnitve stroškov prevoza 
tistim prosilcem, ki se dnevno medkrajevno vozijo v šolo in 
jim štipendija sicer po veljavnem cenzusu ne pripada. Hkrati 
bi pod ugodnejšimi pogoji zagotovili kontinuiteto že pridob- 
ljene pravice do republiške štipendije tistim štipendistom, ki 
bi v novem šolskem letu sicer presegali razpisani vstopni 
cenzus, hkrati pa ga ne bi presegli več kot odstotek, ki bo 
predpisan. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

O nadomestilih za brezposelnost nekdanjim ofi- 
cirjem JA   

FEDJA KLAVORA, poslanec Zbora občin Skupščine Repu- 
blike Slovenije, |e 20. novembra 1991 zastavil već delegat- 
skih vprašanj, ki so povezana s statusom nekdanjih aktivnih 
vojaških oseb Jugoslovanske armade. Zlasti ga zanima, 
kdaj in kako se bo zagotovil formalni status nekdanjim 
vojaškim osebam Jugoslovanske armade, ki so prestopile 
v Teritorialno obrambo. Jugoslovanska armada pa jim je 
zadržala ali uničila vse dokumente, na podlagi katerih pred- 
pisov se nekdanjim vojaškim osebam, ki sicer niso presto- 
pile v teritorialno obrambo, zagotavljajo pravice iz naslova 
začasne brezposelnosti, ali je res, da so posamezniki prido- 

bivali dokumente o prenehanju aktivne vojaške službe tudi 
mimo veljavnih zveznih predpisov, kako je s pridobivanjem 
civilnih osebnih dokumentov ter kako je mogoče zagotoviti 
sožitje ali celo varnost med temi osebami in drugimi, ki živijo 
v njihovi bližini. 

V zvezi s temi vprašanji Vlada Republike Slovenije 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 se aktivnim 
vojaškim osebam, civilnim osebam v službi v Jugoslovanski 
armadi in vojakom po pogodbi, ki so med agresijo na Repu- 
bliko Slovenijo, to je od 27. 6. do 19. 7. 1991, prestopile 
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije, zagotovile sta- 
tusne socialne in druge pravice, kot so jih imele pred tem.Tem 
osebam so bile poleg delovnopravnega statusa, ki ga je zago- 
tovilo Ministrstvo za obrambo, zagotovljene tudi pravice iz 
zdravstvenega, socialnega in pokojninskega ter invalidskega 
zavarovanja. Ustrezne pravice pa so bile zagotovljene tudi 
njihovim družinskim članom. Zagotavljanje teh pravic v večini 
primerov ni neposredno odvisno od dokumentov, ki so jih te 
osebe imele med službo v Jugoslovanski armadi. Tako so vse 
osebe, ki so prestopile v Teritorialno obrambo, v rednem 
delovnem razmerju v Ministrstvu za obrambo. 

Imajo zagotovljene pravice iz socialnega in zdravstvenega 
zavarovanja itd. največ težav bo odvzem ali uničenje teh 
dokumentov, zlasti pa s tem povezan izpad podatkov 
o delovni dobi in nekaterih drugih elementih službe v Jugo- 
slovanski armadi, povzročil pri uveljavljanju pravic iz pokoj- 
ninskega zavarovanja. Če bo možno, se bodo ti podatki 
poskušali pridobiti od pristojnih vojaških organov. Pogovori 
s Skupnostjo vojaškega zavarovanja še potekajo. Aktivnim 
vojaškim osebam, civilnim osebam v službi v JA in vojakom po 
pogodbi, ki so JA zapustili po preteku omenjenega datuma, 
statusne, socialne in druge pravice, ki so jih imele pred 
uveljavitvijo ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, 
niso bile zagotovljene, čeprav jih je 14. člen ustavnega zakona 
varoval. Glede na to je bilo sprejeto stališče, da se tistim 
osebam, ki so v skladu z Brionsko deklaracijo zapustile služ- 
bovanje v Jugoslpvanski armadi, omogoči zaposlitev v Terito- 
rialni obrambi. Če pa se ne zaposlijo, si socialno varnost 
zagotovijo v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, tako da uveljavijo status brezpo- 
selne osebe, vključno s pravico do denarnega nadomestila. I. 
Kot osnova za odmero denarnega nadomestila se upošteva 
višina akontacije osebnega dohodka, določenega za aktivne ||, 
vojaške osebe, vojake po pogodbi in civilne osebe v službi u| 
v Jugoslovanski armadi, opredeljene s strani Ministrstva za 
obrambo Republike Slovenije. 

Z navedenim je povezan tudi odgovor na vprašanje pridobi'-' 
nja dokumentov nekdanjih aktivnih vojaških oseb, civil —-rt 
oseb v službi v Jugoslovanski armadi in vojakov po pogo'^]f5i 
Tem osebam so se osebni dokumenti izdajali pravilom; 
podlagi predaje službenih izkaznic, ki jih nato hrani prif' josit 
organ za obrambo, če pa je te izkaznice odvzela ali u 
Jugoslovanska armada, pa tudi na podlagi verodosto qqsl1 
podatkov o prenehanju službe. 

Nekateri podatki o tem, da so, zlasti aktivne vojaške oseoe, 
pridobivale dokumente o prenehanju vojaške službe tudi 
mimo zveznih predpisov oziroma za nazaj, so bili v javnosti 
dejansko prisotni, vendar Ministrstvo za obrambo konkretnih 
podatkov o tem nima. 

Varnost se navedenim v Republiki Sloveniji zagotavlja tako 
kot vsem državljanom Republike Slovenije. Do zdaj pri tem ni 
bilo večjih težav, prav tako pa se je med agresijo na Republiko 
Slovenijo med prebivalci pokazala izredno visoka stopnja 
samozaščite. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za 
delo in Ministrstvom za notranje zadeve. 

!<!e 
X>( 
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O strokovnem usposabljanju obveznikov TO 

FRANC LOVŠIN, poslanec v Zboru občin, je na seji, dne 17. 
<2.1991, zastavil vprašanje, zakaj se dogaja, da se obvez- 
niki v Teritorialni obrambi ne usposabljajo v vojaških vešči- 
nah iz svoje stroke, temveč stražijo objekte bivše Jugoslo- 
vanske armade. 

Vlada Republike Slovenije daje naslednji odgovor: 

^publika Slovenija je prevzela od Jugoslovanske armade 
večje število nastanitvenih in drugih infrastrukturnih objek- 
'°v Ker je potrebno te objekte varovati, ni pa še uvedeno 
jedno vojaško usposabljanje, morajo pristojna poveljstva za 
,0 uporabljati tudi pripadnike rezervnega sestava. Da bi se 
Obremenilo tiste pripadnike rezervnega sestava teritorialne 
obrambe, ki so bili v letu 1991 po večkrat vpoklicani v tertori- 
alno obrambo, je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
™ decembra 1991 izdalo začasno navodilo za pozivanje 
^jaških obveznikov na vojaške vaje. To navodilo določa, da 
Se na vojaške vaje v enote za zavarovanje, ki čuvajo zlasti 
■°iaške objekte, praviloma kličejo tisti vojaški obvezniki, ki 
'Prejšnjem letu niso bili na usposabljanju v teritorialni 
^rambi. Te enote so dodatno formirane; vanje pa so vklju- 
feii vojaški obvezniki iz rezervnega sestava, ki v preteklosti 

ISo imeli razporeda v teritorialni obrambi. 

[} obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vo Ministrstvo za obrambo. 

£gOR ZDRUŽENEGA DELA 

štipendijski politiki 

^Ka OSTERMAN, poslanka v Zboru združenega dela, je na 
pUljevanju 32. seje tega zbora dne 20. novembra 1991, 
PMavlja delegatsko vprašanje glede štipendijske politike, 
'tej zvezi opozarja na prenizek vstopni cenzus 4.217,00 
rarjev na družinskega člana, ki na eni strani štiričlanski 
[^iini z dohodki 16.869,00 tolarjev ne omogoča pridobitve 
'Pendije, na drugi strani pa taka višina dohodka zadošča 

Bolj za pokrivanje stroškov šolanja. Nadalje opozarja tudi 
I neustrezen količnik za preračun katastrskega dohodka, 
'naša 215 ter na birokratski pristop ugotavljanje dohod- 

,.v obrtnikov. Posebej pa izraža nestrinjanje z usmeritvijo, 
'")aja iz Analize o štipendijski politiki, da bo država vedno 
®nj sodelovala pri šolanju mladine. 

upoštevanju navedenega predlaga proučitev stanja in 
..tmbo pravilnika o štipendiranju tako, da bo vstopni 

 - realnejši In bo omogočal šolanje tudi materialno 
,esl<j n slojem, in to ne glede na oddaljenost od šole. 

1 MIV )ublika Slovenije je predloge proučila in ugotovila 
lbU Via 
iSL-1 , . . . 

roj, u Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
nosti (Ur. I. RS, št. 5/91) lahko uveljavljajo pravico 

f^jliške štipendije učenci in študenti, katerih dohodek 
fužinskega člana v drugem trimesečju tekočega leta ne 

ih 

U l . -fcMi—vyu VIUIIU » "i uyoiii i i iiiivvvvju icia i 
iti |.s®9a 80% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, 

^bliške štipendije se dodelujejo na podlagi javnega raz- 
* Po Pravilniku o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 21/91) mora 
Jubliški zavod za zaposlovanje objaviti razpis republiških 
,6r>dij najkasneje do konca maja. Ob objavi razpisa republi- 
'' štipendij za šolsko leto 1991/91 je znašal zajamčeni 
JN dohodek v Republiki Sloveniji 5.500,00 din, kar 
, ®ni cenzus za pridobitev republiške štipendije 4,400,00 
kfuto (80% zajamčenega osebnega dohodka). 

Jte na to, da je bil v juniju 1991 povišan zajamčeni osebni 
,j>dek na 7.100,00 din in glede na ugotovitve strokovnih 
o Stipendiranja Republiškega zavoda za zaposlovanje, da 

se bo glede na cenzus 4.400,00 din bruto število upravičencev 
do republiške štipendije občutno zmanjšalo, je Ministrstvo za 
delo sprejelo sklep, da se za šolsko leto 1991/92 cenzus 
poviša in znaša 5.680,00 din bruto. V skladu s to spremembo 
se podaljša tudi rok za oddajo vlog za srednješolce s 5. na 20. 
september. Zaradi te spremembe cenzusa je število upravi- 
čencev do republiške štipendije bistveno manj padlo kot bi ob 
cenzusu, ki je bil prvotno objavljen v razpisu. Kljub navede- 
nemu povišanju cenzusa pa je treba na podlagi analize iz 
konca leta 1991 o prejemnikih republiških štipendij in dogaja- 
nja pri štipendiranju ugotoviti, da je zaostritev cenzusa v pri- 
merjavi z lanskim cenzusom, povzročila znižanje števila pre- 
jemnikov republiške štipendije do 34.089 v šolskem letu 1990/ 
91 na 30.819 v letošnjem šolskem letu. Zaradi preseganja 
cenzusa je bilo zavrnjenih 14.217 vlog ali 28,9% od vseh 
vloženih vlog. Dijakom, ki so prvič zaprosili za štipendijo 
(20.725), je bilo zaradi preseganja cenzusa zavrnjenih 33,6% 
vlog, študentom (5.118) pa 31,8% vlog. Med dijaki, ki so že 
prejemali štipendijo in še niso končali šolanja (19.541), je bilo 
zaradi preseganja cenzusa prekinjeno štipendiranje 24,8%, 
študentom (3.847) pa 20,7%. 

Ob predpostavki nespremenjenega cenzusa glede na lansko 
šolsko leto, to je 53% povprečnega osebnega dohodka na 
družinskega člana, bi bilo od skupnega števila 14.257 zaradi 
Ereseganja cenzusa zavrnjenih vlog, zavrnjenih le 5.490 vlog. 

tevilo dijakov in študentov z republiško štipendijo bi se v tem 
primeru iz 34.089, kolikor jih je bilo v lanskem šolskem letu, 
dvignilo na 39.595. 

Glede na sedanje ekonomske in socialne razmere, ki zaostru- 
jejo tako položaj posameznikov kot položaj podjetij, je vedno 
več posameznikov, ki si sami ne morejo zagotoviti socialne 
varnosti in osnovne ravni izobrazbe. Vse več je družin, ki ne 
zmorejo pokrivanja stroškov šolanja svojih otrok, saj življenj- 
ski stroški naraščajo hitreje kot osebni dohodek in hkrati je 
vedno več brezposelnih. Ob hkratni zaostritvi pogojev za 
pridobitev republiške štipendije postaja vprašljiva uresničitev 
nacionalnega programa na področju izobraževanja mladine, 
ki kot cilj postavlja doseženo srednjo izobrazbo sedanje šola- 
joče generacije. 

Takšna situacija kaže, da uresničitev cilja, postopnega zmanj- 
ševanja države pri zagotavljanju materialnih pogojev za izo- 
braževanje in študij posameznikov, ni možna kratkoročno, saj 
država še ni ustvarila zadostnih pogojev za samostojno zago- 
tavljanje socialne varnosti in tudi izobrazbe s strani posamez- 
nika in je torej vloga države, da zagotovi neke minimalne 
pogoje na tem področju. Ob ugotovljenih podatkih na pdo- 
ročju štipendiranja v šolskem letu 1991/92, ki kažejo na izpad 
števila štipendistov, je bilo posledično zavzeto stališče, da je 
treba zagotoviti ohranjanje približno enakega obsega štipen- 
diranja kot v lanskem šolskem letu (oziroma glede na velik 
izpad kadrovskih štipendij ta obseg celo povečati), delno tudi 
kompenzirati izpad kadrovskih štipendij. 

Glede na takšno stanje je Vlada Republika Slovenija že pred- 
lagala spremembo in dopolnitev zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposlenosti v tistem določilu, ki se 
nanaša na cenzus za pridobitev republiške štipendije. Obliko- 
vala je predlog selektivnega pristopa k štipendiranju, ki se 
izraža v višjem vstopnem cenzusu za tiste dijake in študente, 
ki se šolajo zunaj kraja stalnega bivališča, saj so njihovi 
stroški šolanja neprimerno višji v primerjavi s stroški šolanja 
v kraju stalnega bivališča. Hkrati s spremembo zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je predvi- 
dena tudi sprememba Pravilnika o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 
24/91), s katero naj bi vstopni cenzus, veljaven za dijake in 
študente, ki se šolajo zunaj kraja stalnega bivališča, bil tudi 
podlaga za priznavanje delne povrnitve stroškov prevoza 
tistim prosilcem, ki se dnevno medkrajevno vozijo v šolo in 
jim štipendija sicer glede na veljavni cenzus ne pripada. 
Hkrati bi pod ugodnejšimi pogoji zagotovili kontinuiteto že 
pridobljene pravice do republške štipendije tistim štipendi- 
stom, ki bi v novem šolskem letu sicer presegali razpisani 
vstopni cenzus, hkrati pa ga ne bi presegali več kot odstotek, 
ki bo predpisan. 
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V preteklih letih je bilo merilo za pridobitev štipendije za 
prosilce z dohodkom iz kmetijstva premalo selektivno, zato je 
bilo s pravilnikom o štipendiranju določeno, da je treba 
dohodke iz opravljanja kmetijske dejavnosti izraziti kot ekvi- 
valent osebnega dohodka, torej gre za vzporejanje dohodka 
od zemljišča z osebnim dohodkom zaposlenih zunaj kmetij- 
stva. Pri tem so izhajali iz primerjave povprečnega dohodka iz 
zaposlitve na gospodinjstvo v preteklem letu in povprečnega 
katastrskega dohodka za preteklo leto. Razmerje povpreč- 
nega dohodka na gospodinjstvu (95.967) in povprečjem 
dohodka (448) je 215. Z že omenjeno analizo o dogajanjih pri 
štipendiranju so bile posebej analizirane tudi vloge iz kmeč- 
kih družin. Podatki kažejo, da je bilo zaradi preseganja cen- 
zusa odklonjenih le 21,0% prosilcev, medtem ko je bilo med 
vsemi prosilci odklonjenih 28,9%. Taki rezultati kažejo, da 
dejavniki za preračun katastrskega dohodka na ekvivalent 
osebnega dohodka ni bil preoster. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

Kam s sredstvi od posveta? 

VILI SEKEREŠ, poslanec v Zboru združenega dela, je vlado 
vprašal, kje so sredstva, ki so se zbrala kot kotizacija za 
seminar oziroma posvet na temo »Zakon o denacionaliza- 
ciji« in zakaj je bila kotizacija (2.100 SLT) sploh potrebna, saj 
so udeleženci poslušali le razlago zakona predlagatelja 
oziroma stroke, ki je to sicer dolžna opraviti? 

Ministrstvo za pravosodje in upravo mu je odgovorilo: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanca Zbora združenega 
dela Skupščine Republike Slovenije, Vilija Sekereša, ki ga je 
posredoval na nadaljevanju 36. seje zbora dne 15. januarja 
1992 odgovarjamo naslednje: 

Ministrstvo za pravosodje in upravo je v sodelovanju z Inštitu- 
tom za javno upravo pri Pravni fakulteti, organiziralo dne 11. 
12.1991 v Cankarjevem domu posvet o Zakonu o denacionali- 
zaciji. Namen posveta je bil, da se takoj po sprejemu zakona 
vse zainteresirane delavce upravnih organov, čim bolj celo- 
vito seznani z glavnimi temami zakona in najpomembnejšimi 
strokovnimi vprašanji povezanimi s problematiko, ki jo ureja 
zakon. 

Kot izvajalci posameznih tem oziroma razlagalci zakona so na 
posvetu sodelovali s svojimi referati predstavniki: Ministrstva 
za pravosodje in upravo (3), Pravne fakultete (2), Ustavnega 
sodišča (1) in Združenja lastnikov razlaščenega premoženja 
(1). Uvodni govor je imel minister za pravosodje in upravo. 
Kotizacija za enega udeleženca je znašala 2.100 SLT in je bila 
potrebna zaradi kritja stroškov posveta, za katere ni zagotov- 
ljenega drugega vira. 
Posveta se je udeležilo 256 delavcev občinskih in republiških 
upravnih organov ter drugih. Prihodek iz kotizacij je znašal 
537.000 SLT, stroški posveta pa 365.000 SLT. Podrobnejša 
sestava stroškov in prihodka je razvidna iz preglednice 1 in 2, 
v prilogi. Ostanek prihodka v višini 172.600 SLT je namenjen 
za kritje stroškov nadaljnega izpopolnjevanja delavcev v zvezi 
z izvajanjem zakona o denacionalizaciji. Evidentiran je na 
postavki »4-Sredstva za posebne namene - IC dejavnost 
- seminarska dejavnost« v predračunu sredstev za delo MPU. 

V skladu s programom uresničevanja zakona o denacionali: 
ciji, ki ga je sprejel Izvršni svet republike Slovenije, je Minis 
stvo za pravosodje in upravo organiziralo v januarju in pr 
dni februarja sedem regionalnih posvetov o zakonu o dena 
onalizaciji. Posveti so bili brezplačni in so se jih udele! 
strokovni delavci občinskih upravnih organov in člani stl 
kovnih komisij (532), ki bodo vodili postopke o zahtevah 
denacionalizacijo na prvi stopnji. ^ 

V skladu z dogovorom na delovnem posvetu s predsedniki"" 
občin, ki ga je sklicalo Ministrstvo za pravosodje in upravo— 
ministrstvo že razpisalo tudi osem regionalnih seminar^ 
o vodenju denacionalizacijskega postopka in preizkuse s% 
kovne usposobljenosti za člane strokovnih komisij, ki tehQ 
nimajo. To izpopolnjevanje bo za udeležence prav tako b(~ 
plačno, vendar ga brez sredstev za te namene ne bi r' 
možno zadovoljivo organizirati. 

Pr 
Za boljše razumevanje tega vprašanja moramo pojasniti šelv; 
Ministrstvo za pravosodje in upravo je po zakonu pristojnctJe 
izpopolnjevanje delavcev, zaposlenih v upravnih in pravosOe 
nih organih. V pravilniku o organizaciji in sistemizaciji Mna 
strstva za pravosodje in upravo je predviden kot notrasei 
organizacijska enota: Izobraževalni center, ki je zadolžerpri 
to dejavnost, izvajajo pa jo strokovnjaki iz visokošolskima 
drugih izobraževalnih organizacij, inštitutov, pravosodnih 
upravnih organov. Za izobraževalno dejavnost za potr< , 
državnih organov še niso zagotovljeni prostorski in drja 
materialni pogoji. Potrebe po izpopolnjevanju zaposlen 
delavcev pa so vedno večje. Iz tega razloga MPU - lzobr?a 
valni center organizira številne seminarje, posvete in tečajfer 
katere pa udeleženci plačujejo kotizacije. Iz eventualne 
presežka prihodkov nad stroški zagotavljamo sredstvapc 
razvoj in izvedbo novih programov izpopolnjevanja. Sevfcji 
pa je tak način dela lahko le prehoden in nikakor ni zadovoov 
V novi zakonodaji o organizaciji državne uprave ozirc 
o javnih uslužbencih bo potrebno opredeliti pomen izpo| p 
njevanja delavcev za delo v državnih organih, določiti org.jic 
zacijsko obliko za izvajanje te dejavnosti ter zagotoviti lav 
storske in druge materialne pogoje za izvajanje izpopolnj»og 
nja delavcev. m« 

ag 
Preglednica 1: Sestava udeležencev in specifikacija o! 
hodkov j k 
Organi Število 

udeležencev 
Prihode! 

občinski upravni organi 
republiški upravni organi 
pravosodni organi 
ostali udeleženci 
skupaj 

zv 
-09 

195 409.500 SL'ast 
30 63.000 SLle : 
19 39.900 S' d 
12 25.200 ?.., 5 

256 537.600 ? 

Preglednica 2: Sestava stroškov posveta 
<1 

;JV 

Vrsta stroškov 
- avtorski honorarji 
(za 7 izvajalcev) (bruto) 
- soorganizacija posveta - Inštitut 
za javno upravo 
- materialni stroški 
(najem prostorov, fotokopiranje, 
priponke, papir, objava, pošta...) 

Mni 
iso.o^iac 

50.0 Jak 

fojs 

135.000, 'osli 
skupaj 365. o5te •ijig 
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arMNENJE 
s'Ministrstva za promet in zveze k pobudi dr. Petra 
'hGlaviča, poslanca v Zboru občin, v zvezi z vzdr- 
ževanjem gozdnih cest  

Predsednik Zbora občin Skupščine Republike Slovenije g. 
»elvan Bizjak nam je poslal v mnenje predlog dr. Petra Glaviča, 
ncdelegata tega zbora, v zvezi z vzdrževanjem gozdnih cest. 
>sOelegat je svoj predlog naslovil na naše in vaše ministrstvo ter 
Mna Ministrstvo za finance, vendar iz spremnega dopisa pred- 
sednika zbora ni razvidno, ali je bil poslan tudi vam kot 
enpristojnemu organu za razreševanje omenjene problematike. 
<ftato vam ga pošiljamo v prilogi, 
lih 
itr<( obravnavanemu delegatskemu predlogu želimo pojasniti, 
dla smo v cestnem gospodarstvu v času njegovega izvirnega 
sleinanciranja z zakonsko predpisanimi nadomestili in povračili 
arfla uporabo razvrščenih cest del teh prihodkov odstopili gozd- 
nemu gospodarstvu za vzdrževanje gozdnih cest. Osnove in 
ilnherila za določanje višine prenešenih sredstev so bila urejena 
tvaporazumno in so obsegala sredstva za ceste v ceni pogon- 
ievikih goriv v količinah, porabljenih pri gospodarjenju z goz- 
»vdovi. 
tire 
po| prehodom na sistem integralnega proračuna, s katerim je 
>rgi|0 prekinjeno izvirno financiranje cest, ter z vsebinsko 
iti lavčno obravnavo in vključitvijo sredstev za ceste v ceni 
Injtogonskih goriv v davek od prometa teh proizvodov, je bila 

menjena praksa prekinjena. To pomeni, da se je problem 
agotavljanja sredstev za vzdrževanje gozdnih cest prenesel 

ija okvir financiranja nalog iz integralnega proračuna, v delu, 
i katerega je pristojno vaše ministrstvo. 

del zvezi z delegatskim predlogom nadalje ugotavljamo, da so 
 -ogoji in način za razvrščanje gozdnih cest med razvrščene 
SL'sste medsebojno usklajeni v zakonih, ki urejajo gospodarje- 
SLIe z gozdovi in gospodarjenje s cestami. Predlagana dvoj- 
S' ct v financiranju gozdnih cest, ki služijo gospodarjenju 
S izdovi in javnemu prometu, pa je bila z omenjenim odsto- 
t Jf dela sredstev za ceste že uveljavljena in jo v prihodnje po 

•ti mnenju omogoča tudi sistem integralnega proračuna 
lačin, kot ga omenja delegat v prvi točki odprtih proble- 

.jv oziroma predlaganih rešitev. 

Imnenje 
°Wlade Republike Slovenije o pobudi dr. Ljuba 
(ji Jaklja , poslanca v Zboru občin, v zvezi z vpisom 

rojstev otrok v matično knjigo 

'^^oslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije dr. 
-r-dubo Jakelj predlaga, da se v prihodnje v rojstno matično 

ijiao kot kraj rojstva vpisuje zatečeno stalno prebivališče 
Irokove matere. O tej pobudi menimo: 

vseh državah, ki imajo vodenje matičnih knjig pravno ure- 
no, se rojstna matična knjiga vodi po kraju rojstva, kot kraj 
ijstva pa se vpisuje dejanski kraj otrokovega rojstva. Uvedba 
alnega prebivališča otrokove matere kot kraja otrokovega 
ijstva je P° našem mnenju nesprejemljiva iz naslednjih ra- 
ogov: 
zaradi pogostih selitev je stalno prebivališče otrokovih 

Iršev kot kraja otrokovega preveč nestalna navezna okoliš- 
ka za vpis otrokovega rojstva. Centralne republiške evi- 
 hce o vpisih v matične knjige ni, zato bi za posameznika pri 
če v t   ■ 

iskanju izpiskov iz rojstnih matičnih knjig in drugih podatkov, 
potrebnih za uveljavljanje pravic, nastale velike težave. Izkuš- 
nje pri vodenju državljanske knjige po kraju prebivališča ob 
vpisu oz. rojstvu kažejo, da občani ob morebitnih selitvah ne 
poznajo podatkov o prebivališčih staršev. Ker za uveljavljanje 
svojih pravic pogosto potrebujejo izpiske iz matičnih knjig ali 
druge podatke iz teh evidenc za starše ali celo za stare starše, 
bi za iskanje vpisov rojstev morali poznati stalno prebivališče 
svojih prednikov celo za 100 let nazaj. 

Z uveljavljanjem predlagane zakonske fikcije bi spremenili 
načelo vodenja te evidence, s tem pa zaradi dveh različnih 
sistemov v Republiki Sloveniji in tudi v primerjavi z drugimi 
državami povzročili veliko zmedo. Zaradi sprememb oseb- 
nega stanja, ki se vpisujejo v rojstne matične knjige v obdobju 
od rojstva do smrti posameznika, bi bilo ob predlagani spre- 
membi treba spremeniti vse predpise, ki urejajo pravna dej- 
stva oziroma pravna razmerja, ki so podlaga za spremembo 
osebnega stanja posameznika (zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, zakon o nepravdnem postopku itd.). 

- V Republiki Sloveniji se rojevajo tudi otroci, katerih starši 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zato bi bilo 
ob predlagani spremembi treba vzpostaviti dvojni sistem. 

Menimo, da v pobudi navedeni argumenti niso zadostni za 
predlagano spremembo, saj bi ta povzročila preveč daljno- 
sežne posledice, onemogočila pa bi tudi izvajanje številnih 
mednarodnih konvencij o pravni pomoči. Tudi argument, ki 
se nanaša na potrebo po razpršenosti demografske statistike, 
ni zadosten, saj Zavod Republike Slovenije za statistiko obde- 
luje nataliteto tudi po kraju stalnega bivališča otrokove 
matere, zato je te podatke mogoče dobiti pri navedenem 
zavodu. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za notranje zadeve. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Matjaža 
Ježa, poslanca v Zboru občin, za spremembo 
zakona o naravni in kulturni dediščini 

Pobudo poslanca Matjaža Ježa za spremembo veljavnega 
zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. RS, št. 1/81) 
ocenjujemo za utemeljeno. Že pred časom in tudi v mandatu 
te skupščine je bilo večkrat ugotovljeno, da zakonu o naravni 
in kulturni dediščini manjka vrsta operativnih instrumentov, 
zaradi česar ni bilo mogoče pravočasno, učinkovito ali sploh 
izvesti vrste nujno potrebnih varstvenih ukrepov za zavarova- 
nje ogrožene naravne dediščine. 

Pobuda g. Ježa sovpada s predlogom za spremembo 51. 
člena zakona o naravni in kulturni dediščini, ki je v nasprotju 
s stanovanjskim zakonom. Zato je Ministrstvo za kulturo vse 
utemeljene predloge za nujne spremembe zakona združilo in 
pripravilo predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o naravni in kulturni dediščini s predlogom 
zakona. 
Vlada se je na seji 30. januarja 1992 določila besedilo pred- 
loga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o naravni in kulturni dediščini, ga poslala v obravnavo Skupš- 
čini Republike Slovenije in ji predlagala, naj ga sprejme po 
skrajšanem postopku. 
V predlogu za spremembe in dopolnitve zakona o naravni in 
kulturni dediščini pa ni bilo mogoče upoštevati pobude za 
spremembo 83. člena, to je, da bi prenesli ustanoviteljstvo 
organizacij za varstvo naravne in kulturne dediščine iz občin 
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na republiko. Ocenjeno je bilo, da sprememb, ki posegajo 
v vsebinska vprašanja (npr. prenos lastnine in ustanoviteljske 
pravice) ni mogoče obravnavati po skrajšanem postopku. 
Zato bomo vsebino tega dela pobude obravnavali v pripravlja- 
jočem se novem zakonu o varstvu naravne in kulturne dediš- 
čine. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kulturo. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Tomaža Pav- 
šiča, poslanca v Zboru občin, za ureditev finan- 
ciranja zdravstva 

Poslanec Tomaž Pavšič je v zboru občin Skupščine Republike 
Slovenije dal pobudo, naj se nemudoma opredelijo nacionalni 
program zdravstvenega varstva in kadrovski normativi, na 
podlagi česar bi lahko zagotovili izvajanje zdravstvenega var- 
stva v Idriji na doseženi ravni. 

O pobudi dajemo naslednje pojasnilo: 

Financiranje programa zdravstvenih storitev v letu 1991 je 
temeljilo na enotnih izhodiščih, ki jih je sprejelo Ministrstvo za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo. S temi izhodišči je bilo 
poenoteno načrtovanje obsega in vrste storitev v posameznih 
ožjih dejavnostih. S takšnim poenotenjem so bile odpravljene 
nekatere neupravičene razlike med posameznimi zavodi, ki so 
izhajale iz prejšnjih let. 

Novi zakoni, ki so v skupščini obravnavi in tik pred sprejetjem, 
ne predvidevajo oblikovanja nacionalnega programa zdrav- 
stvenih storitev, pač pa naj bi v razvojne smernice opredelili 
s planom zdravstvenega varstva, ki ga bo sprejela Skupščina 
Republike Slovenije. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju predvideva kot minimum zdrav- 
stvene varnosti prebivalcev Slovenije obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Standarde storitev iz tega zavarovanja naj bi 
določal zavod za zdravstveno zavarovanje. Plan zdravstve- 
nega varstva Republike Slovenije bo opredelil merila za 
mrežo javne zdravstvene službe, ki bo podlaga za ravnanje 
ustanoviteljev zdravstvenih zavodov. Za financiranje svoje 
dejavnosti v okviru obveznega zavarovanja se bodo zavodi in 
drugi nosilci zdravstvene dejavnosti prijavljali na razpis, ki ga 
bo objavil bodoči zavod za zdravstveno zavarovanje. Za 
zadeve, ki bodo predstavljale določene posebne pogoje in 
zahteve poslovanja posameznega zavoda in ne bodo zaobjete 
v cene storitev iz obveznega zavarovanja, bo moral skrbeti 
ustanovitelj. 
Glede na takšno predvideno zakonsko določilo menimo, da 
pobude poslanca g. Tomaža Pavšiča ni mogoče sprejeti, pač 
pa bi kazalo pospešiti postopek sprejemanja novih predpisov 
in njihovo čim hitrejšo uveljavitev. 

Merila za oblikovanje delovnih in finančnih načrtov zdravstve- 
nih zavodov, ki jih uporablja Republiška uprava za zdrav- 
stveno varstvo in nanje opozarja gospod Pavšič, pa so bila po 
zagotovilu Republiške uprave za zdravstveno varstvo že 
doslej dostopna. Vodstva zdravstvenih zavodov jih lahko 
dobijo na vpogled na sedežih območnih enot ali centrali 
Republiške uprave za zdravstveno varstvo v Ljubljani. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
v sodelovanju z Republiško upravo za zdravstveno varstvo. 

ODGOVOR: 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Brui 
Podveršiča, poslanca v Zboru občin, za dode 
tev prostorov vojaškega centra na Ajševici krt 
tijsko-agroživiiski srednji šoli v Novi Gorici 

Poslanec zbora občin Skupščine Republike Slovenije Bru 
Podveršič je na seji, dne 20. 12. 1991 dal pobudo, da 
z izpraznitvijo vojašnice na Ajševici v teh objektih lahko 
čela z delom Kmetijska agroživilska srednja šola v Novi Gol 

Na navedeno pobudo Vlada Republike Slovenije daje nasl< 
nji odgovor: 

S kriteriji za upravljanje z nepremičninami Jugoslovan' 
armade, ki so prešle na Republiko Slovenijo, ki jih je sprt 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 12. 11. 1991 
podlagi 21. člena ustavnega zakona za izvedbo tem^1 

ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republ 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91), so bili sprejeti osnovni kriterij 
načelna stališča za upravljanje s temi objekti. Prednostno' 
bi se ti objekti uporabili za obrambe in varnostne potrt 
z določenimi omejitvami, ker ni drugih objektov za opravlja! 
funkcij, ki jih je prevzela Republika Slovenija kot samostol 
država. 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je v sodelova' 
z drugimi republiškimi upravnimi organi pripravilo pred' 
namembnosti objektov, prevzetih od Jugoslovanske arr 
in jih poslalo v vednost in proučitev predsednikom obč 
izvršnih svetov konec novembra 1991 (25. 11. 1991). V 
z navedenimi kriteriji je vojašnica Ajševica namen; 
namestitvene, nastanitvene in skladiščne potrebe 6. p 
skega in 61. območnega štaba za teritorialno obrambo ^ 
memba namembnosti omenjene vojašnice je možna, ver« 
pa je potrebno za potrebe obeh štabov zagotoviti nadome; 
prostore in površine. To je bilo s strani predstojnika Mini 
stva za obrambo Republike Slovenije predstavnikom obi 
tudi sporočeno. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor prip 
vilo Ministrstvo za obrambo. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na ponovno pob' 
Tomaža Strumblja, poslanca v Zboru občin 
odstranitev protitankovskih ovir 

Poslanec zbora občine Skupščine Republike Slovenije To 
Strumbelj je na seji zbora, 17. 12. 1991, dal ponovno pof 
za odstranitev protioklepnih ovir v okolici mesta Ljublja' 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je premične 
tioklepne ovire razmestilo izven območij, ki so visoko url 
zirana. Njihova razmestitev je pogojena z vidika obran1 

potreb in je zato njihova koncentracija največja na prort1 

cah vzdolž operativnih smeri. 

Premeščanje ali odstranjevanje omenjenih ovir do večje s 
lizacije razmer v širših sosednjih vzhodnih območjih 1 

države, ni smotrno, saj gre za obsežne organizacij** 
tehnične aktivnosti. Odstranitev ovir je v prvi vrsti vpra$ 
tudi zaradi nujnosti, da se še vedno izvajajo v Rep" 
Sloveniji minimalni varnostni ukrepi. Del teh ukrepov f 
tudi pripravljenost za oviranje na najpomembnejših op«1 

nih smereh. Pri tem ne gre za pripravljenost za ovira"! 
oklepnih, ampak po potrebi tudi vseh drugih vozil. 
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Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije bo ovire 
odstranilo oziroma razmestilo na določena mesta takoj, ko 
bodo izpolnjeni ustrezni pogoji. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo. 

MNENJE 
Ministrstva za delo o pobudi Vilija Žižka, 
poslanca v Zboru občin, v zvezi s pobudo Krš- 
čanske adventistične cerkve o uvedbi deia pro- 
ste sobote 

V zvezi z delegatsko pobudo Krščanske adventistične cerkve 
o uvedbi dela proste sobote, ki jo je podal Vili Žižek, delegat 
v Zboru občin, vam pojasnjujemo sledeče: 

Določba 30. člana Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja (Ur. I. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) določa, da ima 
delavec pravico do tedenskega počitka, ki traja nepretrgoma 
najmanj 24 ur, če pa mora delati na dan svojega tedenskega 
počitka, mu je treba zagotoviti za tak počitek en dan v nasled- 
njem tednu. Tedenski počitek je prosti čas, ki ga ima delavec 
od konca delovnega časa zadnjega delovnega dne v tednu do 
pričetka delovnega časa prvega delovnega dne v naslednjem 
delovnem tednu, ter se ne všteva v delovni čas. 

Zakonska določba torej izrecno ne določa, kateri dan v delov- 
nem tednu je dan tedenskega počitka ali je to sobota ali 
nedelja ali kateri drugi dan, temveč je to v pristojnosti in 
odločitvi organizacije oziroma delodajalcev samih. 

Kot dan tedenskega počitka delavcev torej ni nujno določiti 
nedelje, kar je tudi primer predvsem v organizacijah in zavo- 
dih, kjer mora proizvodni ali delovni proces oziroma opravlja- 
nje storitev kontinuirano potekati. Vendar pa je res, upošte- 
vaje uveljavljene navade in običaje v naši družbi in življenju 
ljudi, nedelja načeloma tisti dan, ki je določen kot dan teden- 
skega počitka. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Vlada Republike Slovenije na vprašanje in 
pobudo Ivana Dretnika, poslanca v Zboru zdru- 
ženega dela, za revizijo zakona ali spremembo 
zakona o demografsko ogroženih območjih 

V svoji pobudi poslanec Zbora združenega dela Skupščine 
Republike Slovenije g. Ivan Dretnik predlaga, naj vlada Repu- 
blike Slovenije spremeni Zakon o demografsko ogroženih 
območjih, ker so demografsko ogrožena območja razdeljena 
po mejah katastrskih občin. Predlog utemeljuje z dejstvom, 
da ima koroška regija tri občine v obmejnem pasu. 

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje naslednje: 

Zakon o spodbujanju demografsko ogroženih območij 
v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 48/90) v 2. členu določa, da 
se kot demografsko ogrožena območja štejejo: 

1. širša strnjena območja, ne glede na meje občin, v katerih 
krajevne skupnosti izpolnjujejo določene pogoje (prvi od- 
stavek); 
2. krajevne skupnosti, v katerih je prebivalstvo od leta 1981 
nazadovalo za najmanj enak odstotek kot se je v istem času 
povečalo prebivalstvo Republike Slovenije (drugi odstavek); 

3. krajevne skupnosti v desetkilometrskem pasu ob mejah 
Republike Slovenije, ki izpolnjujejo določene pogoje (tretji 
odstavek); 

4. območja naselij v desetkilometrskem pasu ob mejah Repu- 
blike Slovenije, ki niso sestavni del KS iz tretjega odstavka 
tega člena, so pa z njimi teritorialno povezana in izpolnjujejo 
pogoje iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona (četrti od- 
stavek); 

5. krajevne skupnosti oz. območja naselij, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz tega člena, pa so obkrožena s krajevnimi skup- 
nostmi ali območji naselij, ki izpolnjujejo pogoje, razen KS 
z občinskim središčem (peti odstavek); 

6. gorsko višinska območja naselij, ki jih določi Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije ob upoštevanju demografskih 
kazalcev (šesti odstavek). 

Območja, ki spadajo med demografsko ogrožena območja, 
niso določena po mejah katastrskih občin, saj je osnovni 
pogoj izpolnjevanje demografskih kazalcev iz prvega 
odstavka 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij. Kriteriji so vezani na območja krajevnih 
skupnosti oz. območja naselij ter zato potekajo ,meje' demo- 
grafsko ogroženih območij po mejah KS ali mejah območij 
naselij, ki pa se lahko v posameznih primerih ujemajo 
z mejami katastrskih občin, vendar to ni povsod pravilo. 

Osnova za določitev območij, ki spadajo med demografsko 
ogrožena območja, torej niso katastrske občine, temveč 
območja KS in naselij, ki izpolnjujejo demografske kriterije, 
torej stagnacijo ali nazadovanje in neugodno starostno struk- 
turo prebivalstva. 

Osnovni kriterij zakona je demografska ogroženost in ne 
neugodni prirodni pogoji za kmetijstvo, ki pa se v mnogih 
primerih prekrivajo z demografsko ogroženostjo. Poleg tega 
pa so v zakonu posebej izpostavljena gorsko višinska naselja, 
pri katerih se za vključitev med demografsko ogrožena 
območja poleg ublaženih demografskih kriterijev neposredno 
upoštevajo tudi neugodni prirodni pogoji. 

Do ukrepov iz tega zakona so tako upravičene med drugim 
tudi kmetije v tako opredeljenih demografsko ogroženih 
območij, vendar ne zaradi lege njihovih kmetij oziroma par- 
cel, temveč zaradi demografske ogroženosti naselja oziroma 
krajevne skupnosti v kateri se nahajajo, saj je osnovni namen 
zakona spodbuditi prebivalstvo, da ostane na teh območjih. 
Zaradi prepletanja demografsko ogroženih območij 
z območji, ki imajo neugodne naravne pogoje za kmetijstvo, 
pa so do ukrepov tega zakona upravičeni tudi kmetje v gorsko 
višinskih naseljih in na nekaterih drugih območjih z neugod- 
nimi naravnimi pogoji za kmetijstvo. 

Vlada meni, da zaradi navedenega ni osnove za spremembo 
Zakona o spodbujanju demografsko ogroženih območij, kot 
predlaga v svoji pobudi g. Ivan Dretnik. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za planiranje. 
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