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Predlog zakona o VARSTVU OKOLJA - ESA 444 

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji 1/10-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 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 Skuščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Miha JAZBINŠEK, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za varstvo okolja in urejanje prostora, 
- mag. Mitja BRICELJ, namestnik ministra za varstvo 
okolja in urejanje prostora, 
- dr. Janez ČEBULJ, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za varstvo okolja In urejanje prostora, 

- Ana PRANČIČ, svetovalka ministra za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 
- Dušan VUKOVIČ, svetovalec ministra za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

Predlog zakona o varstvu okolja bosta obravnavala Odbor za 
varstvo okolja kot matično delovno telo in Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o varstvu okolja so pristojni 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o varstvu okolja 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. Splošne določbe 
1. člen 

(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja varstvo življenskega in z njim neločljivo 
povezanega naravnega okolja (v nadaljevanju: varstva okolja) 
kot sestavnega dela uravnavanja razvoja v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: republika). 

(2) Zaradi zadovoljevanja okoljskih potreb sedanje in bodočih 
generacij je namen varstva okolja ohranitev, izboljšanje in 
razvoj celovitosti, raznovrstnosti in kakovosti naravnih prvin, 
naravnih združb, naravnih dobrin in v njihovem okviru narav- 
nih bogastev. 

(3) Uravnavanje razvojnih procesov, posegov v prostor in 
drugih posegov v okolje, mora izhajati iz uravnoteženosti 
razvojnih in okoljskih potreb kot temeljnega pogoja zdravega 
in obstojnega razvoja (okolje ohranjajoč razvoj). 

2. člen 
(urejanje varstva okolja) 

(1) Urejanje zadev varstva okolja je v pristojnosti republike, 
razen kadar gre za zadeve lokalnega značaja ali pomena, ki 
zadevajo samo prebivalce lokalne skupnosti in jih lokalna 
skupnost lahko ureja samostojno, ali kadar gre za z zakonom 
določene zadeve, ki se nanašajo na razvoj mest. 

3. člen 
(cilji varstva okolja) 

(1) Temeljni cilji varstva okolja so: 

1. trajno ohranjanje vitalnosti narave, biološke raznovrstnosti 
in avtohtonosti biotskih vrst ter ekološkega ravnotežja, 

2. ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih dobrin, 
narav- nega genskega sklada ter ohranjanje rodovitnosti 
zemljišč, 

3. ohranjanje in obnavljanje pestrosti ter kulturne in estetske 
vrednosti krajine in naravnih vrednot, 

4. ohranjanje bioloških življenjskih razmer za ves živi svet. 

(2) Operativni cilji varstva okolja so: 

1. zmanjšanje porabe naravnih virov in energije, 

2. postopen prehod na uporabo obnovljivih naravnih virov, 

3. preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za 
okolje, 

4. odprava poškodb okolja ter ponovna vzpostavitev njegovih 
regeneracijskih sposobnosti. 

(3) V namen okolje ohranjajočega razvoja so cilji varstva 
okolja tudi: 

1. spremembe v proizvodnji in vzorcih porabe, ki prispevajo 
k minimizaciji porabe naravnih virov in ustvarjanja odpadkov, 

2. razvoj in uporaba takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in od- 
pravljajo obremenjevanja okolja. 

(4) Varstvo okolja izhaja iz načela, da je merilo vseh ravnanj in 
norm varstva okolja človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja ter preživetje, zdravje in počutje vseh živih 
organizmov. 

4. člen 
(zagotavljanje varstva okolja) 

(1) Varstvo okolja zagotavljajo: 

1. republika; 
2. občine in mestne občine oziroma širše lokalne skupnosti (v 
nadaljevanju: lokalne skupnosti); 

3. državljani in drugi prebivalci kot posamezniki ali organizira 
ni v društva, strokovna in druga združenja ter druge nevladne 
organizacije za varstvo okolja; 

4. izvajalci javnih služb, posameznih zadev na področju javnih 
služb in nosilci javnih pooblastil na področju varstva okolja; 

5. povzročitelji obremenitev okolja. 
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5. člen 
(pojmi) 

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv 
človekovega delovanja. Naravno okolje je sestav prvobitne in 
po človeku preoblikovane narave. Življenjsko okolje je del 
okolja, kjer je vpliv na človeka neposreden. Grajeno in drugo 
tehnično okolje je po tem zakonu del okolja le kot dejavnik 
sprememb okolja. 

1.1. Narava je celokupnost materialnega sveta in sestav 
z naravnimi zakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov 
in procesov. 

1.2. Naravne prvine so tla, voda, zrak, živali in rastline, ki se 
kažejo kot litosfera in pedosfera, hidrosfera, atmosfera ter 
biosfera. Človek je sestavni del narave. 

1.3. Naravni dejavniki so fizikalno-kemijski procesi, relief, 
podnebje, hidrografske in biološke razmere ter drugi dejav- 
niki, ki povzročajo spremembe okolja. Dejavniki okolja so tudi 
vplivi človekovega delovanja. 

2. Naravna združba (ekosistem) je dinamičen sestav življenj- 
skega prostora (biotop) in življenjske združbe (biocenoza), ki 
se kaže kot preplet naravnih prvin in naravnih dejavnikov, ki 
medsebojno reagirajo kot funkcionalna enota. 

2.1. Habitat je običajni življenjski prostor posameznega orga- 
nizma ali populacije. 

3. Naravne dobrine so sestavine narave, ki so pomembne za 
zadovoljevanje človekovih potreb in interesov ter so lahko 
izključno ali hkrati naravno javno dobro, naravni viri ali 
naravne vrednote. Redke, dragocene ali vrednejše naravne 
dobrine so naravno bogastvo. 

3.1. Naravno javno dobro so negrajeni deli zemljiškega, pod- 
zemnega, vodnega, morskega in zračnega javnega dobra, na 
katerih sta dostopnost in gibanje pod enakimi pogoji omogo- 
čena vsem. 

3.2. Naravni viri so obnovljive ali neobnovljive naravne prvine, 
ki so posredno ali neposredno gospodarsko izkoristljive. 

3.3. Naravne vrednote so poleg naravne dediščine tudi drugi 
vredni pojavi, sestavine oziroma deli žive in nežive narave, 
naravna območja ali deli naravnih območij, rastlinske in žival- 
ske vrste ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, deli 
naravne in kulturne krajine in objekti oblikovane narave. 

4.1. Poseg v okolje je vsako trajno ali začasno človekovo 
dejanje ali opustitev ravnanja, ki ima za posledico umetno 
spremembo okolja, obremenitev okolja ali zaviranje njegovih 
naravnih sprememb, nanaša pa se zlasti na: 

- izkoriščanje in uporabo naravnih dobrin, 
- posege v prostor, 
- proizvodne in druge dejavnosti, 
- promet in porabo blaga, 
- emisije v vodo, zrak ali tla, odlaganje in kopičenje odpad- 
kov ter druge vplive na okolje. 

4.2. Nedopusten poseg v okolje je poseg, katerega vpliv pov- 
zroča čezmerno obremenitev, nevarnost za okolje ali 
poškodbo okolja. 

5.1. Emisija je izpuščanje oziroma oddajanje snovi (v teko- 
čem, plinastem ali trdnem stanju) ali energije (hrup, vibracije, 
sevanje, toplota, svetloba) iz posameznega vira v okolje. 

5.2. Imisija je koncentracija snovi in drugih pojavov v okolju 
kot posledica emisije in delovanja naravnih in antropogenih 
dejavnikov. 

5.3. Odpadek je vsak predmet oziroma snov v tekočem, plina- 

stem ali trdnem agregatnem stanju, ki je proizvajalec ali 
imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, je ne potrebuje, ga 
moti oziroma mu škodi ali jo je zaradi interesov varstva okolja 
oziroma drugega javnega interesa treba obdelati, predelati ali 
odložiti, kot je predpisano. 

5.3.1. Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni 
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, 
v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki 
so pretežno trdi in po svoji sestavi heterogeni, zaradi razprše- 
nosti virov njihovega nastanka in količine na viru pa se ravna- 
nje z njimi zagotavlja na lokalni ravni. 

5.3.2. Komunalne odpadne vode so odpadki z lastnostmi 
komunalnih odpadkov, ki so pretežno tekoči in zato zahtevajo 
posebno tehno-logijo odvajanja in čiščenja. 

6. Obremenitev okolja je, ne glede na to ali gre za obremenje- 
vanje ali obremenjenost, vsak poseg oziroma posledica 
posega v okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila ali pov- 
zroča onesnaženje okolja, razvrednotenje okolja, tveganje za 
okolje ali poškodbo okolja ter raba in izkoriščanje naravnih 
dobrin. 

6.1. Dopustna obremenitev okolja je obremenitev, ki ne pre- 
sega predpisanih normativov ali okvirov dovoljenih posegov 
v okolje (mejne vrednosti). 

6.2. Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki presega 
predpisane mejne vrednosti ali okvire dovoljenih posegov 
v okolje. 

% 

UMIK IZ ZAKONODAJNEGA POSTOPKA 
Vlada Republike Slovenije je 26. 6. 1992 poslala 
Skupščini Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem Predlog zakona o jamstvu Republike Slo- 
venije Ljubljanski banki, d. d. za njene obveznosti 
pri najemu kreditov za ekoloike In energetske 
projekte. 
Glede na to, da je Skupščina Republike Slovenije 
2e sprejela zakon o jamstvu Republike Slovenije 
za najetje kreditov za izdajo obveznic za ekološke 
in energetske projekte (Uradni list RS, št. 38/92) in 
ker vsebinsko sprejeti zakon vključuje v pretežni 
meri predloge vlade Republike Slovenije Iz zgoraj 
navedenega predloga zakona.vlada predlaga, da 
se predlog zakona o jamstvu Republike Slovenije 
Ljubljanski banki, d. d. za njene obveznosti pri 
najemu kreditov za ekološke in energetske pro- 
jekte umakne iz postopka obravnave. 

★ ★ ★ 

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 8. 1992 
določila besedilo, predloga zakona o odkupu ter- 
jatev do Iraka In Zvezne direkcije za promet In 
rezerve Izdelkov posebnega pomena ter ga pred- 
ložila v obravnavo in sprejem Skupščini Republike 
Slovenije. 
Odbor za proračun in javne finance Skupščine 
Republike Slovenije — kot matično telo, je predlog 
zakona obravnaval In ga podprl ter se strinjal 
k predlogom vlade Republike Slovenije, da se 
zakon v skladu s 314. členom poslovnika Skupšči- 
ne Republike Slovenije obravnava po hitrem po- 
stopku, da bi se preprečile In odpravile večje 
motnje v gospodarstvu. 
Ker se z zakonom o intervencijah v gospodarstvu, 
ki je v Skupščini Republike Slovenije v postopku 
od marca 1992, vendar ne sprejet, delno želijo 
razrešiti enaka ali podobna vprašanja kot s pred- 
laganim zakonom, vlada Republike Slovenije 
predlaga, da se zakon o intervencijah v gospodar- 
stvu umakne iz obravnave v Skupščini Republike 
Slovenije. 
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6.3. Celotna obremenitev so skupni vplivi in učinki večih 
istovrstnih sestavin, integralna obremenitev pa so skupni 
vplivi in učinki vseh prisotnih raznovrstnih sestavin. 

6.4. Opozorilna vrednost je s predpisom določena meja, pri 
kateri so verjetni škodljivi vplivi pri ponavljajoči se izpostavlje- 
nosti in je podlaga za opozorila in priporočila. 

6.5. Kritična obremenitev je obremenitev, ki presega s predpi- 
som določeno kritično vrednost in je podlaga za uveljavljanje 
izrednih ukrepov, ki so potrebni za preprečevanje škodljivih 
vplivov že pri kratkotrajni izpostavljenosti. 

7.1. Onesnaženje okolja so, ne glede na to ali gre za onesna- 
ževa- nje ali onesnaženost, škodljivi vplivi ali učinki posegov 
v oko- Ije, ki zmanjšujejo nevtralizacijsko in regeneracijsko 
sposobnost okolja, možnost njegove rabe in izkoriščanja ter 
škodijo materialom. 

7.2. Razvrednotenje okolja so škodljivi vplivi in učinki pose- 
gov v okolje, ki povzročajo degradacijo naravnih vrednot in 
naravnih pogojev kvalitete življenja. 

7.3.1. Tveganje za okolje je verjetnost, da bo nek poseg 
v okolje posredno ali neposredno škodoval okolju ali življenju 
ali zdravju ljudi. 

7.3.2. Nevarnost za okolje je čezmerno tveganje, ki glede na 
visoko stopnjo verjetnosti nastanka dogodka ali obsega 
možne škode ni več sprejemljivo, razen ob izpolnjenosti 
posebnih posebej zahtevnih ukrepov. 

8. Poškodba okolja je posledica posega v okolje, ki presega 
njegove regeneracijske sposobnosti, okvire dovoljenih pose- 
gov v okolje in pomeni degradacijo v večjem obsegu ali 
uničenje okolja ali njegovega dela. 

9.1. Ekološka nesreča je izredni dogodek ali vrsta dogodkov, 
ki so ušli nadzoru ali ki so nastali zaradi nenadzorovanih 
vplivov ali posegov na okolje ter imajo za posledico ogrožanje 
življenja ali zdravja ljudi, uničenje, poškodbo ali kritično obre- 
menjenost okolja. 

9.2. Zloraba okolja je namerno ali iz malomarnosti storjeno 
dejanje ali opuščeno dolžno ravnanje, ki ima za posledico 
ekološko nesrečo, poškodovanje ali uničenje naravnih boga- 
stev. 

10. Povzročitelj obremenitve je vsaka pravna ali fizična oseba, 
ne glede na to ali deluje po javnem ali zasebnem pravu, če 
neposredno ali posredno, izključno ali hkrati onesnažuje oko- 
lje (onesnaževalec), degradira okolje (povzročitelj razvredno- 
tenja), povzroča tveganje za okolje (povzročitelj tveganja) ali 
uporablja, izkorišča ali na drug način posega v sestavine 
okolja (porabnik naravne dobrine). 

11. Okoljsko breme so vsi z uživanjem lastnine povezani 
oziroma z zakonom predpisani, pa ne plačani stroški povzro- 
čitelja obremenitve. 

12.1. Zavarovano naravno bogastvo je geografsko določeno 
območje (zavarovano območje) ali drug določen del narave, 
ki je namenjen za posebne varstvene namene z vidika njegove 
znamenitosti in redkosti ter z vidika ohranjanja njegovih eko- 
loških in drugih funkcij. Status zavarovanega naravnega 
bogastva je podlaga za posamično ali skupno posebno uredi- 
tev upravljanja ter načina in stopnje njegovega varovanja 
(varstveni režim). 

12.2. Status ogroženega okolja je podlaga za posebno uredi- 
tev, predpisano v skladu z določbami tega zakona za sanacijo, 
vzpostavitev novega ali nadomestitev prejšnjega stanja posa- 
meznega območja, posamezne naravne združbe ali drugega 
dela naravne dobrine (režim sanacije). 

13. Spremljanje stanja okolja (monitoring) je tekoče opazova- 
nje in nadzorovanje stanja okolja s sistematičnimi meritvami 
posameznih posebnih parametrov medijev oziroma sestavin 
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okolja na izbranih krajih in z njimi povezanimi postopki nad- 
zora, namenjenega odkrivanju sprememb v okolju z vidika teh 
parametrov. 

2. Temeljna načela 

6. člen 
(načelo celovitosti) 

(1) Celovitost sistema varstva okolja zagotavljata republika in 
lokalna skupnost s planiranjem in programiranjem, s predpisi 
in sistemom dovoljenj, spodbud in olajšav, z davčno politiko, 
politiko javnih financ, nadzorom in z drugimi ukrepi. 

(2) Republika in lokalna skupnost zagotavljata kolektivne 
ukrepe, ki so potrebni za dosego ciljev varstva okolja. 

(3) Republika in lokalna skupnost sta dolžni zagotoviti javne 
službe varstva okolja, kadar obremenitev okolja ni mogoče 
odpraviti z lastno dejavnostjo njihovih povzročiteljev ali s sto- 
ritvami drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja na 
trgu. 

7. člen 
(načelo sodelovanja) 

(1) Pri institucionalnem urejanju varstva oklolja mora biti 
zagotovljeno predhodno sodelovanje subjektov iz 4. člena 
tega zakona. 

(2) Republika zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri reševa- 
nju globalnih in meddržavnih vprašanj varstva okolja s sklepa- 
njem mednarodnih pogodb, obveščanjem drugih državo eko- 
loških nesrečah in nevarnostih za okolje in mednarodno izme- 
njavo podatkov. 

(3) Lokalna skupnost zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri 
reševanju regionalnih vprašanj varstva okolja. 

8. člen 
(načelo preventive) 

(1) Vsak poseg v okolje mora biti projektiran in izveden, tako 
da povzroči čim manjšo spremembo okolja, čim manjše tve- 
ganje za okolje, da se v največji možni meri zmanjša poraba 
prostora, snovi in energije v gradnji, proizvodnji, prometu in 
porabi, vključno z upoštevanjem načela reciklaže in regenera- 
cije, ter prepreči in omeji obremenitev okolja že pri izvoru 
nastanka. 

(2) Pri uresničevanju prejšnjega odstavka se teži k uporabi na 
najvišji razvojni ravni v praksi uspešno preizkušenih koncep- 
tov, naprav in proizvodnih postopkov. 

(3) Odstopanje od uporabe konceptov, naprav in proizvodnih 
postopkov iz prejšnjega odstavka ni dopustno pri posegih 
v okolje, pri katerih se utemeljeno domneva, da vrste in 
obsega dolgoročnih posledic ni mogoče predvideti. 

(4) Kadar grozi resna In nepopravljiva poškodba okolja, 
pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti uporab- 
ljeno kot razlog za odlaganje ukrepov. 

9. člen 
(načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve) 

(1) Povzročitelj čezmerne obremenitve je kazensko in odškod- 
ninsko odgovoren v skladu z zakonom. 

(2) Odgovornost iz prejšnjega člena se nanaša tudi na osebo, 
ki je s svojim nezakonitim ali nepravilnim dejanjem omogočila 
ali dopustila povzročitelju čezmerno obremenjevanje. 

(3) Povzročitelj obremenitve oziroma njegov pravni naslednik 
je dolžan odpraviti vir in posledico svojega posrednega ali 
neposrednega čezmernega obremenjevanja okolja. 

(4) Lastninsko preoblikovanje podjetij in drugih pravnih oseb 
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ter druga oblika prenosa lastnine mora obsegati tudi ovredno- 
tenje in določitev nosilca okoljskega bremena. Prenos last- 
nine mora obsegati tudi ureditev obstoječih odškodninskih 
zahtevkov. 

10. člen 
(načelo plačila za obremenjevanje) 

(1) Povzročitelj obremenitve krije celotne stroške zaradi obre- 
menjevanja okolja v skladu s predpisi. Stroški ne smejo biti 
podcenjeni tako, da bi mu prinašali dobiček na račun skupno- 
sti ali obremenjevanja okolja. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za blago iz uvoza 
(dumpinški uvoz blaga). 

(3) Odvisno od vrste in oblike obremenjevanja obsegajo stro- 
ški iz prvega odstavka redne stroške varstva okolja, stroške 
odškodnin za razvrednotenje okolja, za nevarnost za okolje in 
za okvaro zdravja, stroške odprave poškodb okolja, takse in 
povračila. 

(4) Zaradi spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja se 
lahko predpiše ekološki davek glede na vsebnost okolju škod- 
ljive sestavine surovine, energenta oziroma izdelka, glede na 
škodljivost njihove uporabe, škodljivost obratovanja opreme 
oziroma škodljivost storitve za okolje ali ustvarjanje od- 
padkov. 

11. člen 
(načelo obveznega zavarovanja) 

(1) Povzročitelj tveganj za okolje se mora v skladu z zakonom 
za- varovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči 
z ekološko nesrečo tretjim osebam, državi ali lokalni skupno- 
sti. 

(2) Vlada lahko predpiše primere in varščine za povračilo 
morebitne škode zaradi onesnaženja okolja. 

12. člen 
(načelo obveznega subsidiarnega ukrepanja) 

(1) Republika oziroma lokalna skupnost mora v skladu s 65. 
členom tega zakona odpraviti posledice obremenjevanja oko- 
lja in nositi stroške odprave posledic, ki jih ni mogoče pripi- 
sati določenim ali določljivim povzročiteljem, ali so ti sporni, 
ali kadar določenih kriznih stanj ni mogoče drugače odpraviti. 

(2) Če se v primeru iz prejšnjega odstavka povzročitelj ugotovi 
kasneje, imata republika in lokalna skupnost, ki sta prevzeli 
stroške odprave posledic, pravico do njihovega vračila. 

(3) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi v prime- 
rih, kadar ni pravne podlage za naložitev obveznosti, ki izvi- 
rajo iz posledic obremenitve okolja povzročitelju. 

(4) Načelo obveznega ukrepanja velja za republiko tudi v pri- 
meru, ko je vir obremenjevanja zunaj njenih meja, vprašanja 
glede posledic obremenjevanja na območju Slovenije pa 
s tujo državo, v kateri je vir, niso urejena. 

13. člen 
(načelo spodbujanja) 

(1) Republika in lokalna skupnost sta v skladu s svojimi 
pristojnostmi dolžni spodbujati tiste posege v okolje, ki 
zmanjšujejo izčrpavanje produktivnih potencialov okolja, 
predvsem porabo snovi in energije, ter preprečujejo in omeju- 
jejo obremenjevanje okolja pod stopnjo dopustnih meja. 

(2) Republika z olajšavami spodbuja dejavnosti, ki prepreču- 
jejo obremenitve ali povzročajo v okolju čim manjše obreme- 
nitve. Pri določanju olajšav se uporablja načelo, da so okolju 
bolj primerne naprave, tehnologija, oprema, izdelki in storitve 
ter aktivnosti deležne večjih ugodnosti od okolju manj primer- 
nih. 

14. člen 
(načelo javnosti) 

(1) Podatki o stanju in spremembah v okolju ter o postopkih in 
dejavnostih državnih organov, organov lokalnih skupnosti, 
izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil, ki se 
nanašajo na okolje, so javni. 

(2) Subjekti iz prejšnega odstavka so dolžni obveščati javnost 
in dajati podatke zainteresiranim posameznikom in organiza- 
cijam ter ustanovam na predpisan način. 

(3) Javnost podatkov o lastnem obremenjevanju okolja so 
dolžne zagotavljati vse osebe, ki v zvezi z opravljanjem 
poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli 
obliki obremenjujejo okolje. 

15. člen 
(načelo varstva pravic) 

(1) Za uresničevanje pravice do zdravega in čistega življen- 
skega okolja lahko državljani kot posamezniki ali njihova 
društva, združenja in organizacije s tožbo zahtevajo od 
sodišča, da nosilcu posega v okolje odredi njegovo ustavitev, 
če bi poseg povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za 
okolje, kritično obremenitev ali poškodbo okolja, ali če bi 
povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali 
zdravje ljudi, oziroma mu prepove pričetek izvajanja posega 
v okolje, če je izkazana velika verjetnost, da bi povzročil 
takšne posledice. 

(2) Tožba iz prejšnjega odstavka se lahko vloži samo, če so 
bile izčrpane druge oblike pravnega varstva, sodišče odredi 
ukrepe iz prejšnjega odstavka samo, če posledic ni mogoče 
preprečiti z drugimi ukrepi. 

(2) Za uresničevanje pravice do zdravega in čistega življen- 
skega okolja imajo osebe iz 6. točke prvega odstavka 56. 
člena tega zakona pravico biti stranka v postopku, v katerem 
se odloča o dovolitvi posega v okolje, če bi odločitev o stvari, 
ki je predmet postopka, lahko posegla v to pravico. 

(3) Za varovanje pravice državljanov do zdravega in čistega 
življenskega okolja skrbi za varovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin določen varuh. 

' II. VARSTVO NARAVNIH DOBRIN 

1. Splošne določbe 

16. člen 
(naravno javno dobro) 

(1) Javno dobro, ki je sestavina ekosistemov kmetijskih zem- 
ljišč, gozdov, podzemnega sveta, voda, morja in nerodovit- 
nega sveta, je lastnina republike ali lokalne skupnosti. Razme- 
jitev med repu- bliškim in lokalnim naravnim javnim dobrom 
ter splošni pogoji uporabe se določijo z zakonom. 

(2) Naravno javno dobro se lahko uporablja le tako, da s tem 
nista ogrožena njegova substanca in izključena njegova 
naravna vloga. 

(3) Določilo iz prejšnjega odstavka velja tudi v primeru dolo- 
čanja pogojev za pridobitev posebne pravice uporabe narav- 
nega javnega dobra in v primeru predpisovanja drugih pogo- 
jev, predpisanih za njegovo uporabo (podrejena raba). 

(4) Posameznim območjem se status naravnega javnega 
dobra določi, ukine ali ponovno vzpostavi s predpisom vlade 
oziroma predpisom lokalne skupnosti. Z razglasitvijo statusa 
se določi tudi režim uporabe. 

(5) Status iz prejšnjega odstavka se lahko vzpostavi ali ukine 
samo na podlagi prostorskih planskih aktov. 
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17. člen 
(naravni viri) 

(1) Voda, rudnine oziroma mineralne surovine, prostoživeče 
divje živali, ki se štejejo za divjad, ribe in druge prostoživeče 
oziroma prostorastoče gospodarsko izkoristljive vodne živali 
in rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju so lastnina 
republike. Republika in lokalna skupnost SKRBITA ZA varstvo 
zraka. 

(2) Pridobivanje in uživanje lastnine na zemljiščih in gozdovih 
ne sme ogrožati njihove ekološke funkcije. 

(3) Vrste naravnih virov, naravni viri, ki se štejejo za naravno 
bogastvo, varstvo in pogoji gospodarskega izkoriščanja 
naravnih virov se določijo z zakonom. 

(4) Pri določanju pogojev iz prejšnjega odstavka, pod katerimi 
se sme z gospodarskim izkoriščanjem kakovostno ali količin- 
sko posegati v substancb naravnih virov, morata biti upošte- 
vana njihova redkost, ogroženost in stopnja obnovljivosti. 

18. člen 
(naravne vrednote) 

(1) Zakon določi vrste naravnih vrednot in naravne vrednote, 
ki se štejejo za naravno dediščino in so naravno bogastvo. 
Zakon določi kriterije za razvrstitev naravne dediščine 
v dediščino republiškega oziroma lokalnega pomena. 

(2) Zakon določi tudi splošne pogoje poseganja v naravne 
vrednote, določanja statusa naravnega javnega dobra naravni 
vrednoti in splošna pravila uporabe, ravnanja in pogojev uži- 
vanja ter izkoriščanja, s katerimi se zagotavlja varstvo narav- 
nih vrednot in naravne dediščine. 

(3) Pri določanju pogojev in pravil po prejšnjem odstavku se 
mora izhajati iz tega, da se ne prizadane ali uniči vrednostnih 
last- nosti naravne vrednote. 

19. člen 
(zavarovanje naravnih bogastev) 

(1) Status zavarovanega naravnega bogastva se razglasi 
z zakonom ali, če gre za naravno bogastvo lokalnega pomena, 
s predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom za vsa 
naravna bogastva ali za posamezen primer, skupino oziroma 
vrsto naravnega bogastva. 

(2) Z zakonom ali predpisom iz prejšnjega odstavka se dolo- 
čijo: 

1. namen zavarovanja, 

2. meje zavarovanega območja oziroma obseg in sestavine 
drugega zavarovanega naravnega bogastva, 

3. varstveni režim in eventuelna obveznost podrobnejšega 
varstve nega režima s posebnim aktom, 

4. upravljalec, njegove pravice in obveznosti ter posebne 
obvez nosti, ki jih ima do sprejetja podrobnejšega varstve- 
nega režima. 

(3) Varstveni režim iz prejšnjega odstavka obsega zlasti: 

1. določitev stopnje pomembnosti naravnega bogastva ozi- 
roma njegovega dela, 

2. določitev stopnje in načina zavarovanja, 

3. določitev pogojev in ukrepov za ohranjanje celovitosti, 
raznovrstnosti jn kakovosti naravnega bogastva oziroma 
njegovega dela, 

5. druge specifične pogoje in ukrepe. 

(4) Z aktom o razglasitvi se v zvezi z odvzemom ali omejitvijo 
pravic, ki izhajajo iz prepovedi ali omejitve rabe oziroma iz- 

ko riščanja naravnega bogastva, določijo olajšave, spodbude, 
nadomestila ali odškodnine. 

20. člen 
(razlastitev in predkupna pravica) 

(1) Lastninska pravica na nepremičninah, ki so na območju 
s statusom zavarovanega naravnega bogastva, se lahko po 
postopku in na podlagi odškodninskih meril, ki jih določa 
zakon, v korist republike ali lokalne skupnosti odvzame ali 
omeji, kadar gre za: 

1. omogočanje javne rabe naravnega javnega dobra, 

2. preprečevanje izkoriščanja posebej redkih in težko obnov- 
Iji- vih naravnih virov, 

3. omogočanje zavarovanja, javne rabe in uživanja naravne 
dediščine, 

4. omogočanje ekoloških, varovalnih in drugih z zakonom 
določe nih javnih funkcij naravnih dobrin. 

(2) V primeru prodaje nepremičnin, ki so na območju s statu- 
som zavarovanega bogastva, imata republika ali lokalna skup- 
nost predkupno pravico. 

2. Koncesija na naravnih dobrinah 

21. člen 
(predmet In plačilo koncesije) 

(1) Republika ali lokalna skupnost (v nadaljevanju: konce- 
dent) lahko proti plačilu podeli koncesijo na naravni dobrini, 
ki je v njeni lasti, pravni ali fizični osebi (v nadaljevanju' 
koncesionar). 

(2) Plačilo za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, ki je 
v lasti republike, pripada republiki in lokalni skupnosti v raz- 
merju, določenem na podlagi kriterijev, ki jih predpiše vlada. 

(3) Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, če so izpol- 
njeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so s tem zakonom določeni 
za posege v okolje in za zavarovanje naravnega bogastva. 
Koncesija se lahko podeli samo na podlagi javnega razpisa, 
razen v primeru, ko javen razpis ni smiselen zaradi lokacijske 
pogojenosti koncesije. 

(4) Predmet koncesije na naravnem javnem dobru je lahko 
samo pravica do njegovega upravljanja ali posebne oziroma 
podrejene rabe. 

(5) Predmet koncesije na naravnem viru je pravica do njego- 
vega gospodarskega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejav- 
nost ali kadar je naravni vir dominantna sestavina za dejav- 
nost koncesionarja. 

(6) Predmet koncesije na naravni vrednoti je lahko pravica do 
njenega upravljanja, rabe ali izkoriščanja. 

(7) Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se 
lahko uveljavlja prednostna pravica. Kriterije in način uveljav- 
ljanja prednostne pravice predpiše vlada, pri čemer upošteva 
zlasti potrebe lokalnega prebivalstva, demografsko ogrože- 
nost območja in pretekle ter obstoječe pravice koncesijskega 
značaja. 

22. člen 
(dovoljenje) 

(1) Kadar ne gre za primere iz četrtega, petega in šestega 
odstavka prejšnjega člena tega zakona, je za uporabo in 
izkoriščanje naravnega dobrine potrebno dovoljenje mini- 
stra, pristojnega za posamezno naravno dobrino, če zakon ne 
določa drugače. 
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23. člen 
(koncesijski akt) 

(1) Podlaga za podelitev koncesije na naravni dobrini je kon- 
cesijski akt. 

(2) Koncesijski akt je predpis vlade ali predpis lokalne skup- 
nosti. Koncesijski akt za podelitvev koncesije tujcu je lahko 
samo zakon. V primeru, ko za podelitev koncesije po določ- 
bah tega zakona ni potreben javni razpis, je koncesijski akt 
odločba ministra, pristojnega za posamezno naravno do- 
brino. 

(3) Koncesijski akt vsebuje zlasti: 

1. opredelitev naravne dobrine, na kateri se daje koncesija, 

2. predmet koncesije in opredelitev obsega in morebitne 
izključnosti koncesije, 

3. opredelitev okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega 
režima ter načina upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne 
dobrine, 

4. navedbo dejavnosti, ki jo lahko opravlja koncesionar v zvezi 
s pravico, ki je predmet koncesije, 

5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

6. morebitna javna pooblastila koncesionarja, 

7. pričetek in čas trajanja koncesije, 

8. območje, na katero se nanaša koncesija, 

9. plačilo za koncesijo ter deleža republike in lokalne skup- 
nosti, 

10. pooblastilo za nadzor nad izvajanjem koncesije, 

11. razloge in način prenehanja koncesije, 

12. dolžnosti koncesionarja glede sanacije, vzpostavitve 
novega in nadomestitve prejšnjega stanja okolja, 

13. pooblastila in pogoji za sklenitev in pričetek veljavnosti 
koncesijske pogodbe. 

24. člen 
(druga vprašanja koncesl|e) 

(1) Za pridobivanje in izbor koncesionarjev, za javni razpis, za 
vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo, za varstvo koncesi- 
onarjev in reševanje sporov, za prenehanje koncesijskega 
razmerja, za prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo in 
odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih se pri- 
merno uporabljajo določbe zakona, ki ureja koncesije za 
gospodarske javne službe, če z zakonom ni določeno dru- 
gače. 

III. JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOUA 

25. člen 
(tepubiiike Javne službe) 

(1) Služba varstva gozdov, kmetijskih zemljišč, voda in vod- 
nega režima, morja in podzemnega sveta ter varstva narav- 
nega javnega dobra, naravnih virov in naravnih vrednot, se 
uredi z zakonom. 

(2) Obvezne republiške javne službe na področjih ravnanja 
s posebnimi, nevarnimi in radioaktivnimi odpadki, odlaganja 
njihovih ostankov, varstva tal in krasa, ter drugih dejavnosti 
varstva okolja se določijo in uredijo z zakonom. 

26. člen 
(obvezne lokalne Javne službe) 

(1) Obvezne lokalne javne službe so: 

1. oskrba s pitno vodo, 

2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda, 

3. ravnanje s komunalnimi odpadki, 

4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 

5. javna higiena in čiščenje javnih površin, 

6. urejanje javnih poti, peščevih in zelenih površin. 

(2) Javne službe iz prvega odstavka samostojno, neposredno 
in obvezno zagotavlja občina, razen če jih zagotavlja širša 
lokalna skupnost oziroma se zagotavljajo skupno za več 
občin. 

(3) Če obvezna lokalna javna služba ni zagotovljena skladno 
s prejšnjim odstavkom, jo zagotovi republika na območju 
lokalne skupnosti in za njen račun. Način zagotovitve določi 
vlada z aktom, ki ga izvrši minister, pristojen za varstvo okolja 
(v nadaljevanju: minister). 

(4) Oskrbovalne standarde, razvrstitev objektov in naprav, 
tehnične, vzdrževalne in organizacijske standarde, standarde 
gospodarjenja, metodologije za oblikovanje cen, za vodenje 
registra izvajalcev in katastra objektov in naprav ter druge 
standarde in normative za opravljanje služb iz prvega 
odstavka predpiše minister. 

IV. POSEBNI UKREPI VARSTVA OKOLJA 

1. Predpisi 

27. člen 
(mejne vrednosti) 

(1) Vlada klasificira in predpiše mejne vrednosti emisij snovi 
in energije v tla, vodo in zrak, mejne vrednosti imisij ter s tem 
povezane obvezne ukrepe. 

(2) Poleg mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka se predpi- 
šejo tudi opozorilne in kritične vrednosti. 

(3) Mestna občina lahko za svoje območje določi strožje 
vrednosti od vrednosti iz prejšnjih odstavkov in s tem pove- 
zane ukrepe. 

(4) Občina lahko za svoje območje, ki ima status ogroženega 
območja, določi opozorilne imisijske vrednosti, ki so strožje 
od vrednosti, predpisanih v drugem odstavku. 

(5) Pri predpisovanju vrednosti iz prejšnjih odstavkov je 
potrebno izhajati tudi iz celotne in integralne obremenitve 
okolja. 

28. člen 
(status ogroženega okolja) 

(1) Status ogroženega okolja in režim sanacije določi mini- 
ster. 

(2) Predpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti obvezne 
pogoje, ukrepe, merila in standarde za uresničitev sanacij- 
skega programa ter obveznost vzpostavitve novega ali nado- 
mestitve prejšnjega stanja. Režim sanacije izhaja predvsem iz 
kriterijev celotne in integralne obremenitve. 

(3) Če gre v primerih Iz prvega odstavka za zadeve lokalnega 
pomena, določi status ogroženega dela okolja s svojim pred- 
pisom lokalna skupnost. 

(4) Status ogroženosti in režim sanacije se določita glede na 
vrste in razrede ogroženosti ter merila, ki jih predpiše vlada. 
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29. člen 
(pravila varstva In red) 

(1) Klasifikacijo in varstvo prostoživečih živalskih in prostora- 
stočih rastlinskih vrst ter njihovih habitatov z vidika ohranja- 
nja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnovesja in s tem 
povezana pravila ravnanja predpiše vlada. 

(2) Lokalna skupnost v zadevah varstva okolja s posebnim 
redom predpiše: 

1. pogoje in način rabe, obnašanja in drugih ravnanj na javnih 
površinah lokalnega pomena, 

2. območja, ki morajo biti posebno varovana pred obremeni- 
tvami, časovne omejitve obratovanja in druge ukrepe varo- 
vanja. 

30. člen 
(pravila ravnanja) 

(1) Minister lahko v soglasju z drugimi pristojnimi ministri 
predpiše pravila ravnanja v proizvodnji, prometu in porabi, ki 
se nanašajo na minimizacijo in kopičenje snovi, energije, 
embalaže, odpadkov in tveganj, nadomeščanje snovi, emisij, 
energije in embalaže, reciklažo, prevoz, skladiščenje, opozo- 
rila, oznake in varščine ter druge oblike obveznega ravnanja. 

(2) Minister predpiše klasifikacijo odpadkov, obvezna ravna- 
nja in druge pogoje za: 

1. zbiranje, razvrščanje, skladiščenje in prevažanje odpadkov, 

2. uvoz, tranzit in izvoz odpadkov, 

3. reciklažo, kompostiranje in druge oblike ponovne uporabe 
odpadkov, 

4. uničevanje in druge postopke obdelave odpadkov, 

5. odlaganje odpadkov. 

(3) Minister lahko v primerih iz prejšnjih odstavkov, izda tudi 
priporočila. 

(4) Za obvezne lokalne javne službe, določene s tem zako- 
nom, lahko lokalna skupnost predpiše ravnanja, strožja od 
ravnanj iz drugega odstavka. 

31. člen 
(prepovedi uvoza In soglasja) 

(1) Minister predpiše primere, za katere je ekološka kontrola 
blaga pri uvozu in začasnem uvozu obvezna, primere za 
katere se izvoz, uvoz, začasen izvoz in uvoz ter tranzit določe- 
nega blaga čez območje republike prepove in primere, ko je 
za to potrebno pridobiti predhodno soglasje ministrstva, pri- 
stojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju: ministrstvo). 

(2) Minister predpiše način izvajanja ekološke kontrole blaga 
pri uvozu in začasnem uvozu. 

2. Dovoljenja 

32. člen 
(dovoljenja za premične naprave in preiskuse) 

(1) Za uporabo premične naprave za varstvo okolja, je 
potrebno dovoljenje ministra. Zoper odločbo, s katero se 
dovoljenje zavrne, je dovoljena pritožba. 

(2) Sestavni del vloge za izdajo dovoljenja je projekt o obrato- 
vanju in poročilo o vplivih obratovanja naprave na okolje. 

(3) Za izdelavo poročila iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
določbe 56. člena tega zakona. V postopku izdaje dovoljenja 
pa se smiselno uporabljajo določbe 60. do 63. člena tega 
zakona. 

(4) Če je za obratovanje premične naprave potreben poseg 
v prostor, je treba pridobiti dovoljenje po predpisih, ki urejajo 
posege v prostor, če gre za poseg na območju naravne 
dediščine, se dovoljenje lahko izda samo s soglasjem mini- 
stra, pristojnega za varstvo naravne dediščine. 

(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za 
časovno omejen preizkus obratovanja drugih naprav in 
postopkov za varstvo okolja. 

(6) Seznam naprav in postopkov iz prvega in petega odstavka 
predpiše minister. 

33. člen 
(dovoljenja za Izjeme) 

(1) Minister lahko v nujnih ali ob priložnostnih primerih izda 
povzročitelju obremenitve dovoljenje za začasno ali občasno 
čezmerno obremenitev okolja. 

(2) Če gre v primerih iz prejšnjega odstavka za območja 
naravne dediščine, se lahko dovoljenje izda samo s soglasjem 
ministra, pristojnega za varstvo naravne dediščine. 

(3) Če gre za zadeve iz lokalne pristojnosti, izda dovoljenje iz 
prejšnjega odstavka pristojna služba lokalne skupnosti. 

3. Omejitve, zapovedi In prepovedi 

34. člen 
(začasno zavarovanje) 

(1) Pristojni minister lahko po uradni dolžnosti ali na pobudo 
organizacije ali posameznika začasno zavaruje posamezno 
naravno dobrino ali njen del in določi pogoje ter način var- 
stva, če se utemeljeno smatra, da ima lastnosti naravnega 
bogastva. 

(2) Z odločbo o začasnem zavarovanju se ob smiselni uporabi 
3. odstavka 19. člena tega zakona poleg obsega, pogojev in 
ukrepov zavarovanja določi tudi obdobje, v katerem velja 
status predhodnega zavarovanja, ki ne sme biti daljše od dveh 
let. 

35. člen 
(izjemni ukrepi) 

(1) Minister skladno z načelom obveznega ukrepanja ob eko- 
loških nesrečah ali poškodbah okolja odredi povzročitelju ali 
pristojni službi obvezno sanacijo, vzpostavitev novega ali 
nadomestitev prejšnjega stanja, nujno intervencijo in uvedbo 
izjemnih ukrepov za varovanje in sicer v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varovanje posamezne naravne dobrine in mini- 
strom, pristojnim za zdravstvo, v primeru uporabe ukrepov za 
zaščito in reševanje pa tudi v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zaščito in reševanje. 

(2) Če povzročitelju obremenitve okolja v postopku pridobitve 
dovoljenja za poseg v okolje ni bila določena odškodnina za 
razvrednotenje ali nevarnost za okolje, izpolnjeni pa so krite- 
riji iz drugega odstavka 78. člena tega zakona, mu minister na 
zahtevo prizadetih oseb naloži obveznost priprave gradiva iz 
šeste točke prvega odstavka 56. člena, na podlagi njegove 
presoje pa tudi obveznost sklenitve pogodbe iz tretjega 
odstavka 78. člena tega zakona. 

(3) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi ob spre- 
membi kriterijev iz drugega odstavka 78. člena tega zakona. 

36. člen 
(ukrepi Inšpekcijskega nadzorstva) 

(1) Republiški inšpektor, pristojen za nadzorstvo na področju 
varstva okolja, odredi ukrepe, potrebne za odpravo virov in 
posledic čezmerne obremenitve v roku, ki ga sam določi. 

(2) Če inšpektor v primeru iz prejšnjega odstavka oceni, da je 
za njihovo odpravo potreben sanacijski program, predlaga 
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ministru odreditev priprave in izvedbe sanacijskega pro- 
grama. 

(3) Če povzročitelj obremenitve ne ravna v skladu z odred- 
bami iz prejšnjih odstavkov, republiški inšpektor v skladu 
z zakonom prepove: 

1. obratovanje objekta oziroma naprave, 

2. uporabo snovi, 

3. uporabo tehnološkega postopka, stroja, prometnega sred- 
stva ali izdelka, 

4. opravljanje posamezne dejavnosti. 

(4) Republiški inšpektor lahko ustno, po postopku, ki je pred- 
pisan za izjemno nujno ukrepe, prepove opravljanje zadev iz 
prejšnjega odstavka, če povzročajo neposredno nevarnost za 
okolje ali drugo kritično obremenitev in če tega z drugimi 
ukrepi ni mogoče odpraviti. 

(5) Zoper odločbo republiškega inšpektorja, izdano po prejš- 
njih odstavkih, je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

37. člen 
(začasna omejitev dejavnosti) 

(1) Če s predpisom iz 27. in 30. člena tega zakona ni določena 
omejitev dejavnosti ali delovanja, lahko minister za določen 
čas na celotnem območju republike ali njegovem delu 
z odločbo omeji dejavnost ali delovanje, ki povzroča kritično 
obremenitev okolja, če te ni mogoče odpraviti z drugimi 
ukrepi. 

(2) Skladno z določbami tretjega in četrtega odstavka 27. 
člena ter četrtega odstavka 30. člena lahko omejitev iz prejš- 
njega odstavka za svoje območje določi tudi občina. 

38. člen 
(opozorila prebivalstvu) 

(1) Minister v sodelovanju z ministroma, pristojnima za zdrav- 
stvo ter za zaščito in reševanje, predpiše opozorila, priporo- 
čila in izredne ukrepe za primer prekoračitve vrednosti iz 
drugega odstavka 27. člena. 

(2) Občina in mestna občina lahko predpišeta opozorila in 
priporočila za primere iz tretjega in četrtega odstavka 27. 
člena, mestna občina pa tudi izredne ukrepe po prejšnjem 
odstavku. 

(3) V dovoljenju za poseg v okolje se določi obveznost opozo- 
ril, napotil in priporočil prebivalstvu, če iz poročila o vplivih na 
okolje izhaja, da nameravani poseg predstavlja tveganje za 
okolje. 

39. člen 
(opozorila proizvajalcev) 

(1) Proizvajalec ali prodajalec ne sme dati v promet surovine, 
polizdelka ali izdelka brez vidne označbe o obremenjevanju, 
če ga ta ali njegova embalaža povzroča ali bi ga lahko povzro- 
čila okolju. Označba mora vsebovati tudi navodilo za ravnanje 
z njimi oziroma njihovo embalažo v proizvodnji, prometu, 
potrošnji in po uporabi v skladu z veljavnimi standardi in 
pravili ravnanja. 

40. člen 
(obveznost prijave in sodelovanja) 

(1) Kdor ve, da obstaja nevarnost za okolje, kritična obremeni- 
tev ali poškodba okolja, je to dolžan nemudoma prijaviti 
inšpektoratu za varstvo okolja, drugemu državnemu organu 
oziroma organu lokalne skupnosti. 

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za tistega, ki ve 
za ekološko nesrečo. 

(3) Policisti in druge pooblaščene uradne osebe so pri oprav- 
ljanju svojih nalog dolžni nemudoma sporočiti inšpektoratu 
za varstvo okolja podatke, ki se nanašajo na dejanja in 
dogodke, nove vire in pojave obremenitev okolja. 

(4) Upravni in drugi državni organi ter organi lokalne skupno- 
sti so dolžni sodelovati in nuditi pomoč inšpektoratu za var- 
stvo okolja pri odkrivanju okolju škodljivih pojavov in podat- 
kov o povzročiteljih obremenitev okolja. 

4. Pooblaščenec za varstvo okolja In ekološko knjigovod- 
stvo 

41. člen 
(pooblaščenec za varstvo okolja) 

(1) Pravna oseba, ki je neposredni povzročitelj obremenitve 
okolja, je dolžna določiti pooblaščenca za varstvo okolja. 

(2) Pooblaščenec za varstvo okolja je lahko pri povzročitelju 
obremenitve zaposlena oseba ali druga oseba, ki izpolnjuje 
pogoje, ki jih predpiše min|^ter. 

(3) Pooblaščenec za varstvo okolja: 

1. skrbi za izvajanje predpisov s področja varstva okolja pri 
povzročitelju obremenitev, 

2. predlaga povzročitelju obremenitev ukrepe za 
preprečevanje ali odpravljanje posledic obremenjevanja 
okolja, 

3. daje pojasnila o zagotavljanju javnosti po 14. členu tega 
zakona, 

4. sodeluje s pristojnimi državnimi organi in organi lokalnih 
skupnosti v zadevah varstva okolja, 

5. opravlja druge naloge na področju varstva okolja v skladu 
s pooblastilom. 

(4) Povzročitelj obremenitve mora pooblaščencu za varstvo 
okolja zagotoviti strokovno samostojnost pri delu ter ustrezne 
delovne razmere. 

(5) Povzročitelj obremenitve mora sporočiti ministrstvu in 
lokalni skupnosti, na območju katere ima sedež, koga je 
imenoval za pooblaščenca za varstvo okolja in njegova 
pooblastila. 

42. člen 
(ekološko knjigovodstvo) 

(1) Oseba, ki opravlja gospodarsko ali negospodarsko dejav- 
nost, mora pri svojem delovanju voditi ekološko knjigovod- 
stvo, ki vsebuje snovne in energetske bilance z vrsto in last- 
nostmi obremenjevanja okolja in posredovati podatke knjigo- 
vodstva na predpisan način. 

(2) Proizvajalec ali imetnik odpadkov je dolžan voditi evi- 
denco o njihovih vrstah, lastnostih in količinah in posredovati 
podatke na predpisan način. 73 (3) Minister po predhodnem 
mnenju pristojnih ministrov predpiše obseg, vsebino in način 
vodenja knjigovodstva in evidence za posamezne vrste dejav- 
nosti ter vsebino in način posredovanja podatkov ministrstvu. 

S. Spodbude 
43. člen 

(znak za okolje) 

(1) Proizvajalcu izdelka, namenjenega široki porabi, se lahko 
podeli znak za okolje, kadar proizvodnja izdelka, njegov pro- 
met, uporaba in ravnanje z ostankom v primerjavi z istovrst- 
nimi izdelki bistveno manj obremenuje okolje, kot to dovolju- 
jejo veljavni predpisi. 
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(2) Pogoje in postopek za pridobitev ter uporabo znaka pred- 
piše minister. 

(3) Postopek izbire izpelje z javnim razpisom republiški zavod, 
pristojen za varstvo okolja v sodelovanju z inštitutom za 
varovanje zdravja, republiškim uradom, pristojnim za standar- 
dizacijo in meroslovje, in z organizacijo, ki zastopa interese 
potrošnikov. 

(4) Znak za okolje podeljuje minister. 

44. člen 
(priznanja in nagrade) 

(1) Na način in pod pogoji, določenimi v prejšnjem členu, se 
podeljujejo priznanja in nagrade za dosežke na področju 
varstva okolja, ki se nanašajo na: 

1. tehnološke rešitve in izvedbe, 

2. raziskovalne in razvojne projekte, 

3. dosežke pri izobraževanju, 

4. prispevke društev, strokovnih zdfuženj in drugih nevladnih 
organizacij na področju varstva okolja ter posameznikov, 

5. preprečitev posledic obremenitev okolja. 

V. RAZISKOVANJE, PROGRAMIRANJE IN PLANIRANJE 
VARSTVA OKOLJA 
1. Raziskovanje 

45. člen 
(raziskave in projekti varstva okolja) 

(1) Obvezna sestavina nacionalnega raziskovalnega pro- 
grama so usmeritve za temeljne in aplikativne raziskave ter za 
razvojne projekte varstva okolja. 

(2) Pri pripravi programa iz prejšnjega odstavka sodeluje 
ministrstvo z: 

1. dajanjem pobud in predlogov za vsebine nacionalnega 
raziskovalnega programa glede varstva okolja. 

2. obveznim dajanjem mnenj o delih programa, ki se nanašajo 
na varstvo okolja, 

3. opredeljevanjem do drugih delov programa z vidika varstva 
okolja. 

(3) Ministrstvo sodeluje pri odločanju o raziskovalnih in raz- 
vojnih projektih za uresničevanje nacionalnega raziskoval- 
nega programa glede varstva okolja, tako da: 

1. predlaga tematske vsebine za razpise raziskovalnih in raz- 
vojnih nalog varstva okolja. 

2. sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih projek- 
tov varstva okolja, 

3. daje mnenje o okoljevarstveni naravnanosti predlogov pro- 
jektov z drugih raziskovalnih področij, 

4. sofinancira razvojne projekte v zvezi z varstvom okolja. 

(4) Ministrstvo lahko po predhodni uskladitvi z ministrstvom, 
pristojnim za raziskovalno dejavnost tudi samostojno finan- 
cira raziskave in razvojne projekte varstva okolja. 

46. člen 
(Inštitut za okolje) 

(1) Raziskovalno dejavnost varstva okolja opravljajo razisko- 
valne organizacije in druge pravne in fizične osebe, ki izpol- 
njujejo pogoje, predpisane za raziskovalno dejavnost. 

(2) Za zagotavljanje kompleksnih raziskav in celovitega pri- 
stopa pri raziskavah varstva okolja se ustanovi Slovenski 
inštitut za okolje kot javni raziskovalni zavod po predpisih, ki 
urejajo raziskovalno dejavnost. 

(3) Inštitut iz prejšnjega odstavka opravlja tudi funkcijo držav- 
ljanskega servisa za varstvo okolja, strokovnega servisa 
varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevah 
varstva okolja, neodvisnega informacijskega servisa in funk- 
cijo povezovanja s tujimi nevladnimi sorodnimi ustanovami 
(center za okolje). 

2. Programiranje 
47. člen 

(priprava nacionalnega programa varstva okolja) 

(1) Nacionalni program varstva okolja sprejme državni zbor na 
predlog vlade. 

(2) Nacionalni program varstva okolja vsebuje cilje, usmeritve 
in strategijo varstva okolja in rabe naravnih dobrin za obdobje 
najmanj 10 let. Usklajuje se z nacionalnimi programi in plani 
na drugih področjih. 

48. člen 
(vsebina nacionalnega programa) 

(1) Nacionalni program varstva okolja vsebuje zlasti: 

1. stanje okolja in njegovih obremenitev ter njihov vpliv na 
zdravje prebivalstva, 

2. ovrednotenje stanja okolja, posameznih naravnih dobrin in 
njihove ogroženosti, 

3. dolgoročne projekcije trendov in stanja okolja, 

4. dosegljive cilje in načine njihovega uresničevanja, 

5. potrebna sredstva in njihove vire, 

6. prednostne naloge in projekte, 

7. analize pričakovanih stroškov in koristi. 

(2) Nacionalni program varstva okolja se razdela na globalni, 
državni, regionalni in lokalni ravni. 

49. člen 
(operativni programi) 

(1) Cilji in naloge nacionalnega programa varstva okolja se 
natančneje razdelajo v operativnih programih za obdobje 
dveh do petih let. 

(2) Operativne programe iz prejšnjega odstavka pripravi mini- 
strstvo v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi, 
sprejme pa jih vlada. 

50. člen 
(program lokalne skupnosti) 

(1) Mestna občina sprejme program varstva okolja in opera- 
tivne programe za svoje območje ob smiselni uporabi določil 
47., 48. in 49. člena tega zakona. 

(2) Občina ali širša lokalna skupnost lahko sprejme svoj 
program varstva okolja. 

(3) Programi iz prejšnjih ostavkov ne smejo biti v nasprotju 
z nacionalnim programom varstva okolja. 

3. Ranljivost okolja 
51. člen 

(študija ranljivosti okolja) 

(1) Planiranje, programiranje in projektiranje posegov v okolje 
in usmerjanje razvoja v prostoru mora izhajati iz študije ranlji- 
vosti okolja. 
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(2) Študijo ranljivosti okolja za celotno območje republike, 
razdelano po s predpisi o urejanju prostora določenih regijah 
pripravi ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi. 

(3) Študijo ranljivosti okolja za svoje območje pripravi tudi 
občina, če je ne pripravi Širša lokalna skupnost oziroma če je 
ne pripravi skupaj z drugimi občinami. 

52. člen 
(vsebina Studije ranljivosti okolja) 

(1) Študija ranljivosti okolja temelji na ekosistemski členitvi 
prostora in jo sestavljajo kakovostna in količinska analiza 
okolja in njegovih sestavin, njegove občutljivosti glede pose- 
gov v okolje, regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti 
okolja, dosežene stopnje celotne in integralne obremenjeno- 
sti in ogroženosti, ocena še sprejemljivega obsega obremeni- 
tve in predlog stopnje varovanja okolja pred obremenitvami, 
vključno z območji, na katerih zaradi čezmerne obremenjeno- 
sti novi posegi v okolje niso dovoljeni. 

(2) Načela ekosistemske členitve in metodologijo za izdelavo 
študij ranljivosti okolja na republiški in lokalni ravni predpiše 
minister v soglasju z ministri, pristojnimi za zdravstvo, za 
varstvo posamezne naravne dobrine ter za zaščito in reševa- 
nje. 

53. člen 
(stopnja varovanja okolja) 

(1) Na podlagi študije ranljivosti okolja državni zbor oziroma 
lokalna skupnost določi stopnjo varovanja okolja pred obre- 
menitvami, ki je obvezno izhodišče: 

1. prostorskih planskih aktov republike in prostorskih plan- 
skih aktov lokalnih skupnosti; 

2. sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami, 
dolo- čenih z zakonom, 

3. dovoljenj za posamezne posege v prostor in druge posege 
v okolje, 

4. izdelave sanacijskih programov. 

(2) V okviru stopnje varovanja okolja pred obremenitvami se 
določijo območja, na katerih se novi posegi v okolje lahko 
dovolijo le, če se s kolektivnimi ali drugimi ukrepi prepreči 
povečanje celotne in integralne obremenjenosti nad ali zago- 
tovi njuno zmanjšanje pod merila iz četrtega odstavka 28. 
člena tega zakona. 

(3) Državni zbor oziroma lokalna skupnost sprejeto odločitev 
iz prvega odstavka preveri najmanj vsakih pet let in jo po 
potrebi spremeni oziroma dopolni. 

4. Celovita presoja vplivov na okolje 

54. člen 
(celovita presoja vplivov) 

(1) Pred sprejemom aktov iz prve in druge točke prvega 
odstavka prejšnjega člena, mora njihov pripravljalec pridobiti 
soglasje ministra. 

(2) Minister da soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi 
študije za celovito presojo vplivov na okolje. Študijo pripravi 
pripravljalec prostorskega planskega akta oziroma sektor- 
skega načrta z vidika vplivov planiranih posegov na okolje in 
z vidika medsebojnih vplivov posameznih človekovih dejav- 
nosti. 

(3) Pred izdajo soglasja iz prvega odstavka minister pridobi 
mnenje ministrov, pristojnih za zdravstvo, varstvo posamezne 
naravne dobrine, za zaščito in druge oblike varstva pred 
nevarnostmi, če zakon za ta področja ne določa posebnega 
soglasja. 

(4) Podrobnejšo vsebino in metodologijo za izdelavo študije 
za celovito presojo vplivov na okolje predpiše minister 
v soglasju z ministri iz prejšnjega odstavka. 

VI. POSEGI V OKOLJE IN SANACIJA 

1. Presoja vplivov na okolje 

55. člen 
(presoja vplivov na okolje) 

(1) Za uresničevanje načela preventive in ugotavljanja sklad- 
nosti s tehničnimi in drugimi predpisi ter okoljskimi značil- 
nostmi lokacije se s presojo vplivov na okolje ugotavlja spre- 
jemljivost posameznih nameravanih posegov v okolje, glede 
na njihove dolgoročne, kratkoročne, posredne in neposredne 
posledice za okolje. 

(2) Vplivi na okolje se presojajo pri tistih nameravanih pose- 
gih, za katere je predpisano dovoljenje in ki bi lahko občut- 
neje vplivali na okolje, gre pa za posege s področij: 

1. izkoriščanja in rabe tal, voda, gozdov, rudnin oziroma 
minera- Inih surovin in drugih naravnih dobrin, 

2. gradnje, spremembe, obratovanja in odstranitve objektov in 
na- prav. 

3. tehnoloških in drugih sprememb pri pridobivanju, proizod- 
nji, skladiščenju, prometu in uporabi surovin, polizdelkov, 
izdel kov in energije, 

4. dajanja v uporabo ali promet novih izdelkov, 

5. poskusnega uvajanja novih izdelkov in tehnologij. 

(3) Podlaga za presojo je poročilo o vplivih na okolje, ki je 
sestavni del projekta za pridobitev dovoljenja za poseg 
v okolje. 

56. člen 
(vsebina poročila o vplivih na okolje) 

(1) Poročilo o vplivih na okolje vsebuje: 

1. opis zatečenega stanja okolja, na katerega lahko projekt 
vpli— va, vključno z rezultati meritev obstoječih obremenitev 
(niče- Ino stanje), 

2. opis značilnosti projekta, 

3. opis in oceno pričakovanih vplivov projekta na okolje, 
vklju- čno z opisom metod vrednotenja, 

4. opis in oceno okoljevarstvenih ukrepov, iztfrane tehnolo- 
gije in materialov, vključno z utemeljitvijo njihove izbire, atesti 
in certifikati, 

5. opis in oceno obremenitev ter spremenjenega stanja oko- 
lja, ki so posledica vplivov projekta, vključno z oceno potenci- 
alne celotne in integralne obremenitve okolja, 

6. opis območja in navedbo oseb v primerih, ko so predpisani 
posebni ukrepi in določena odškodnina za nevarnost ali razv 
rednotenje okolja, z oceno ustreznosti, 

7. opozorila glede celovitosti projekta in poročila ter težav pri 
njuni pripravi, 

8. povzetek poročila s sklepno oceno, ki je razumljivo širši 
jav- nosti. 

(2) Poročilo mora vsebovati tudi vse potrebne tehnične in 
grafične sestavine v obliki, ki je primerna za javno predstavi- 
tev, razen v primerih, ko so le te že sestavina projekta samega. 

(3) Poročilo o vplivih na okolje lahko izdela samo za to 
pooblaščena pravna ali fizična oseba. 
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(4) Vrste obremenitev, ki so vidik presoje, vrste in obseg 
presoje, metodologijo za izdelavo poročila o vplivih na okolje 
ter pogoje za pridobitev pooblastila iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister po predhodnem mnenju ministrov iz tret- 
jega odstavka 54. člena. 

57. člen 
(obvezna presoja in presoja v drugih primerih) 

(1) Vlada glede na velikost in naravo posega ter okoljske 
značilnosti lokacije predpiše: 

1. vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na 
okolje vedno obvezna, 

2. vrste posegov ter pogoje in merila, ki morajo biti izpolnjeni, 
da je presoja vplivov na okolje obvezna tudi zanje, 

3. vrste posegov, pri katerih za presojo vplivov na okolje 
zado- šča poročilo, ki vsebuje samo posamezne posebne 
analize oziro ma delne elaborate. 

(2) Na pobudo ministrstev ali subjektov iz druge, tretje in 
četrte točke prvega odstavka 4. člena tega zakona lahko 
minister odloči, da se v posameznih primerih nameravanih 
posegov v okolje, ki niso zajeti v drugi in tretji točki prejšnjega 
odstavka, izvede presoja vplivov na okolje ali da se razširi 
obseg poročila o vplivih na okolje. 

58. člen 
(predhodni postopek) 

(1) Kadar je z zakonom predpisan predhodni postopek določi- 
tve pogojev za pridobitev dovoljenja za poseg v okolje, pri- 
stojno ministrstvo ali drug pristojen organ v njegovem okviru 
za primere iz prejšnjega člena določi tudi obveznost presoje 
in obseg poročila o vplivih na okolje. 

(2) Če pri izvajanju določil 57. čiena tega zakona nastane 
dvom, ali pride do pobude na podlagi njegovega drugega 
odstavka, zahteva ministrstvo oziroma organ iz prejšnjega 
odstavka mnenje oziroma odločitev ministra. 

(3) Kadar ni predpisan postopek iz prvega odstavka tega 
člena, lahko nosilec nameravanega posega v okolje sam zah- 
teva od ministrstva določitev okoljevarstvenih pogojev in 
določitev obsega poročila o vplivih na okolje po določbah 56. 
člen tega zakona. 

(4) Za potrebe postopka iz prvega in tretjega odstavka tega 
člena mora zahteva za določitev pogojev vsebovati podatke 
o vrsti, velikosti in naravi nameravanega posega ter o okolj- 
skih značilnostih lokacije. 

• 
59. člen 

(okoljevarstveno soglasje) 

(1) Kadar je predmet postopka za izdajo dovoljenja za poseg 
v okolje tudi presoja vplivov na okolje po 57. členu tega 
zakona, mora za odločanje pristojen organ sestaviti odločbo 
in jo pred izdajo poslati skupaj s projektom in ostalimi deli 
spisa ministrstvu v soglasje. 

(2) Ministrstvo mora s potrditvijo na odločbi ali s posebnim 
aktom dati ali odreči soglasje (v nadaljevanju: okoljevar- 
stveno soglasje) najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je 
bilo to od njega zahtevano, če za presojo poročila o vplivih na 
okolje ni potreben ugotovitveni postopek ali rešitev predhod- 
nega vprašanja. V preostalih primerih mora ministrstvo odlo- 
čiti o okoljevarstvenem soglasju najpozneje v treh mesecih. 

(3) Če ministrstvo okoljevarstveno soglasje odreče, mora 
navesti razloge zaradi katerih meni, da nameravani poseg ni 
sprejemljiv oziroma zahtevati dopolnitev ali spremembo pro- 
jekta. 

(4) Če za področje varovanja zdravja ljudi, živali in rastlin, 
varstva pri delu in drugih oblik varstva pred nevarnostmi ter 

varstva naravnih dobrin ni predpisano posebno soglasje pred 
izdajo dovoljenja za poseg v okolje, morajo pristojna ministr- 
stva ministrstvu na njegovo zahtevo dati mnenje pred izdajo 
okoljevarstvenega soglasja v razumnem roku, ki ga določi 
minister. 

(5) Dovoljenje za poseg v okolje, izdano v nasprotju z drugim 
od- stavkom tega člena, je nično. 

60. člen 
(sodelovanje |avnosti) 

(1) Če ministrstvo ne odreče okoljevarstvenega soglasja 
zaradi neskladnosti projekta s predpisi, mora pred njegovo 
izdajo zagotoviti javno predstavitev poročila iz 56. člena tega 
zakona oziroma celotnega projekta, če poročilo ne vsebuje 
vseh potrebnih sestavin iz drugega odstavka navedenega 
člena in zagotoviti njegovo javno obravnavo ter javno zasliša- 
nje nosilca posega v okolje. 

(2) Javno naznanilo z navedbo kroga prizadetih oseb, kraja in 
časa predstavitve, obravnave in zaslišanja iz prejšnjega 
odstavka se objavi v sredstvih javnega obveščanja in oznani 
na krajevno običajen način. Javno naznanilo vsebuje tudi 
povzetek poročila o vplivih na okolje z zaključno oceno in 
način dajanja mnenj ter pripomb javnosti. Javna predstavitev 
mora trajati najmanj 15 dni. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov javna predstavi- 
tev, obravnava in zaslišanje niso potrebni v postopku ponov- 
nega odločanja o nameravanem posegu v okolje, ki je posle- 
dica uskladitve s pripombami in mnenji iz prvotnega po- 
stopka. 

(4) Ministrstvo objavi svojo odločitev o okoljevarstvenem 
soglasju v sredstvih javnega obveščanja v osmih dneh od 
dneva izdaje soglasja. Odločitev mora vsebovati tudi navedbo 
o upoštevanju mnenj in pripomb iz javne predstavitve, obrav- 
nave in zaslišanja. 

(5) Stroški za izvedbo javne predstavitve, obravnave in objave 
bremenijo nosilca nameravanega posega v okolje. 

61. člen 
(presoja Izpolnjenosti pogojev) 

(1) Kadar je za izdajo uporabnega ali drugega dovoljenja za 
poseg v okolje, za katerega je bilo izdano okoljevarstveno 
soglasje, predpisan tehnični pregled, poskusno obratovanje 
ali drug predhoden postopek, mora biti v njegovo izvedbo 
vključeno ministrstvo zaradi ugotovitve skladnosti izvede- 
nega posega v okolje s sestavinami projekta, ki so bile pred- 
met presoje vplivov na okolje. 

(2) Kadar je predpisano poskusno obratovanje, se skladnost iz 
prejšnjega odstavka ugotavlja na podlagi s projektom določe- 
nega obratovalnega monitoringa. 

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, izdano 
v nasprotju z določbami tega člena, je nično. 

62. člen 
(spremenjeni pogoji) 

(1) Če se po izdaji okoljevarstvenega soglasja, vendar še pred 
izdajo dovoljenja iz prejšnjega člena, bistveno spremenijo 
z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določeni 
okoljevarstveni pogoji, ki so bili podlaga za soglasje, lahko 
ministrstvo zahteva od nosilca posega dopolnitev projekta in 
poročila ter na tej podlagi z njegovo privolitvijo spremembo 
odločbe o dovolitvi posega v okolje. 

(2) Če bi sprememba obsega ali načina obratovanja, določe- 
nega z obratovalnim dovoljenjem, povzročila spremembo 
vplivov na okolje, je obratovalec dolžan predhodno pridobiti 
spremembo obratovalnega dovoljenja z vidika spremenjenih 
okoljevarstvenih pogojev. 
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(3) V postopku spremembe odločbe po prvem odstavku se ne 
uporabljajo določbe 60. člena tega zakona. 

63. člen 
(obveščanje sosednjih držav) 

(1) Če bi nameravani poseg v okolje lahko neposredno vplival 
na okolje v sosednjih državah, ministrstvo preko ministrstva, 
pristojnega za zunanje zadeve, ob izpolnjenem pogoju vza- 
jemnosti te države obvesti o nameravanem posegu in jim 
pošlje projekt nameravanega posega in poročilo o njegovih 
vplivih na okolje. 

2. Sanacijski programi 

64. člen 
(dolžnost izdelave in izvedbe) 

(1) Povzročitelj čezmerne obremenitve okolja je dolžan 
v roku, ki ga določi minister, izdelati sanacijski program za 
odpravo virov in posledic obremenitve okolja. 

(2) Povzročitelj čezmerne obremenitve mora pred pričetkom 
izvajanja sanacijskega programa pridobiti soglasje ministra. 
Pristojna ministrstva so na zahtevo ministra temu dolžna dati 
mnenje pred izdajo soglasja. 

(3) V soglasju iz prejšnjega odstavka se lahko roki izvedbe, 
določeni v terminskom planu sanacijskega programa, skraj- 
šajo ali podaljšajo. 
(4) Med izvajanjem sanacijskega programa lahko minister na 
zahtevo povzročitelja čezmerne obremenitve podaljša posa- 
mezne roke, določene v terminskom planu sanacijskega pro- 
grama, če za podaljšanje obstajajo upravičeni razlogi. 

65. člen 
(subsidiarna obveznost republike) 

(1) Če povzročitelja čezmerne obremenitve, razvrednotenja, 
tveganja ali poškodbe okolja ni mogoče določiti ali dokler je 
ta sporen ali če je za območje s statusom ogroženega dela 
okolja potrebna izdelava celovitega sanacijskega programa 
ter v drugih primerih, ko je za odpravo virov in posledic 
obremenitev okolja odgovorna republika, zagotovi pripravo in 
izvedbo sanacijskega programa ministrstvo. 

(2) Prednostni vrstni red sanacij po prejšnjem odstavku določi 
vlada. 

(3) Če gre za posledico posega v okolje lokalnega pomena, 
zagotovi pripravo in izvedbo sanacijskega programa ter 
določi prednostni vrstni red sanacije lokalna skupnost. 

(4) V primerih iz prvega odstavka zagotovi za svoje območje 
pripravo in izvedbo sanacijskega programa mestna občina 
sama. 

66. člen 
(vsebina sanacijskega programa) 

(1) Sanacijski program vsebuje zlasti: 

1. analizo obremenitev in obremenjenosti okolja, 

2. variantne tehnološke in druge rešitve, 

3. oceno dolgoročne upravičenosti izbranih rešitev z vidika 
vplivov na okolje, 

4. terminski plan izvajanja programa, 

5. finančni načrt, vključno s prikazom stroškov odškodnin za 
razvrednotenje in nevarnost za okolje. 

(2) Sanacijski program vsebuje tudi vzpostavitev novega ali 
nadomestitev prejšnjega stanja okolja. 

(3) Obvezna strokovna podlaga sanacijskega programa je 
študija z vsebino poročila o vplivih na okolje iz 56. člena tega 
zakona. 

(4) Vrste sanacijskih programov, obseg in podrobnejšo 
vsebino ter metodologijo za pripravo sanacijskega programa 
predpiše minister po predhodnem mnenju ministrov, 
pristojnih za posamezno naravno dobrino. 

Vil. SPREMLJANJE STANJA IN INFORMACIJE O OKOLJU 

1. Spremljanje stanja okolja 

67. člen 
(monitoring stanja okolja) 

(1) V republiki se spremljajo naravni pojavi, onesnaženost in 
onesnaževanje okolja (monitoring stanja okolja). 

(2) Spremljanje naravnih pojavov obsega opazovanje in nad- 
zorovanje meteoroloških, hidroloških, erozijskih, seizmolo- 
ških, radioloških in drugih geofizikalnih naravnih pojavov 
(monitoring naravnih pojavov). 

(3) Spremljanje onesnaženosti okolja obsega opazovanje in 
nadzorovanje imisij v tleh, vodah in zraku, živalskega in rast- 
linskega sveta ter zdravstveno ekoloških razmer (imisijski 
monitoring). 

(4) Spremljanje onesnaževanja okolja obsega opazovanje in 
nadzorovanje emisij v tla, vode in zrak (emisijski monitoring). 

68. člen 
(dolžnosti republike In lokalnih skupnosti) 

(1) Vzpostavitev in delovanje republiške mreže monitoringa 
naravnih pojavov in imisijskega monitoringa zagotavlja repu- 
blika neposredno ali kot javno službo. V tem okviru se prek 
sredstev javnega obveščanja in na druge načine zagotavlja 
redno obveščanje javnosti o podatkih monitoringa ter s tem 
povezana opozorila. Republika v tem okviru zagotavlja tudi 
zgodnje obveščanje pred potencialnimi nevarnostmi. 

(2) V okviru nalog iz prvega odstavka se zagotavlja tudi 
intervencijski monitoring in spremljanje emisij razpršenih 
virov onesnaževanja. 

(3) Kadar je podrobnejši ali poseben monitoring iz prejšnjega 
odstavka v interesu drugih oseb ali lokalnih skupnosti, ga te 
zagotavljajo po dogovoru z ministrstvom, pristojnim za posa- 
mezno vrsto monitoringa. 

(4) Mestna občina obvezno zagotavlja vzpostavitev in delova- 
nje podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa in 
spremljanje emisij razpršenih virov onesnaževanja na svojem 
območju. 

(5) V primeru iz prvega odstavka, se lahko posamezne naloge 
monitoringa kot obvezna koncesija naložijo posamezniku, 
podjetju ali drugi organizaciji s področja letalskega in pomor- 
skega prometa ali drugim osebam. 

69. člen 
(pristojnost za republiški monitoring) 

(1) Monitoring naravnih pojavov zagotavlja ministrstvo 
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zaščito in reše- 
vanje. 

(2) Imisijski monitoring zagotavljajo: 

1. za tla, vodo in zrak, vključno s hrupom in sevanji: ministrst 
vo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in 
gozdarstvo ter ministrstvom, pristojnim za zdravstvo. 

2. za rastlinstvo in živalstvo: ministrstvo, pristojno za kmetij- 
stvo in gozdarstvo, v sodelovanju z ministrstvom in ministr- 
stvorr* pristojnim za naravno dediščino, 
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3. za zdravstveno ekološke razmere: ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo, v sodelovanju z ministrstvom. 

(3) Klasifikacijo pojavov, ki so predmet monitoringa, in 
skupna metodološka izhodišča predpiše vlada. 

(4) Zasnovo monitoringa in metodologijo za izvajanje ter 
pogoje za usposobljenost izvajalcev monitoringa iz prvega in 
drugega odstavka, kakovost opreme in potrebne akreditive 
ter načine rednega obveščanja javnosti predpišejo ministri 
s pravilniki, skladno s svojimi pristojnostmi iz prejšnjih 
odstavkov. 

70. člen 
(dolžnosti drugih oseb) 

(1) Obratovalni monitoring, ki ga mora pri opravljanju svoje 
dejavnosti zagotavljati onesnaževalec sam ali po drugih ose- 
bah, obsega: 

1. emisijski monitoring posameznega vira, 

2. imisijski monitoring kot posledico svojih obremenitev 
v okolju, po potrebi pa tudi monitoring naravnih pojavov, če 
s svojo dejavnostjo vpliva nanje. 

(2) Povzročitelj tveganja je dolžan zagotoviti preventivni 
monitoring zaradi preprečevanja nastanka čezmernih obre- 
menitev ali nevarnosti za okolje. 

(3) Povzročitelj obremenitve mora opraviti tudi ves potrebni 
monitoring učinkov sanacijskih ukrepov. Kadar v skladu 
z določbami tega zakona izvaja sanacijo republika ali lokalna 
skupnost, zagotovi tudi potrebni monitoring učinkov sanacij- 
skih ukrepov. 

(4) Minister v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministri pred- 
piše vrste emisij, imisij in pojavov, ki so predmet monitoringa 
iz prejšnjih odstavkov, ter metodologijo vzorčenja, merjenja 
in evidentiranja podatkov. 

(5) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo primeri, 
v katerih se zaradi specifičnosti monitoringa ta določi 
z odločbo ministra. 

(6) Minister predpiše tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci monitoringa, kakovost opreme in potrebne akredi- 
tive. 

71. člen 
(podatki monitoringa) 

(1) Osebe iz prejšnjega člena morajo podatke emisijskega in 
preventivnega monitoringa sporočati ministrstvu, podatke 
imisijskega monitoringa in monitoringa učinkov sanacijskih 
ukrepov pa ministrstvom, pristojnim po 69. členu tega za- 
kona. 

(2) Način in obliko sporočanja podatkov iz prejšnjega 
odstavka predpišejo za posamezno vrsto monitoringa pri- 
stojni ministri. 

(3) Podatke iz prvega odstavka in podatke iz 69. člena tega 
zakona hranijo pristojna ministrstva in so uradni. 

72. člen 
(preverjanje kakovosti monitoringa) 

(1) Republika kot javno službo zagotavlja preverjanje kakovo- 
sti monitoringa stanja okolja, ki obsega preverjanje kakovosti 
meritev, izvajanja metodologij, usposobljenosti kadrov in 
kakovosti opreme izvajalcev. 

(2) Izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka je lahko samo 
oseba z uradno priznano usposobljenostjo za preverjanje 
kakovosti po predpisih, ki urejajo akreditiranje in certificira- 
nje na področju standardizacije. , 

(3) Ocena javne službe iz prvega odstavka je podlaga za 
pridobitev oziroma odvzem pooblastil oziroma akreditivov 
izvajalcem monitoringa stanja okolja. 

2. informacijski sistem varstva okolja 

73. člen 
(namen in nosilec) 

(1) Ministrstva zagotavljajo vodenje in vzdrževanje informacij- 
skega sistema varstva okolja. 

(2) Informacijski sistem varstva okolja vsebuje baze podatkov 
zlasti: 

1. o naravnih prvinah, pojavih, dejavnikih in ekosistemih, 

2. o naravnih dobrinah, 

3. o obremenitvah, obremenjevanju in obremenjenosti okolja, 

4. o porabi snovi in energije, 

5. o nevarnih snoveh, 

6. o nastajanju in razprostranjenosti odpadkov, 

7. o emisijah po virih, 

8. o povzročiteljih obremenitev okolja, 

9. o delih okolja s statusom ogroženosti in zavarovanosti, 

10. o poškodbah okolja, ekoloških nesrečah in zlorabah 
okolja, 

11.0 zdravstveno - ekoloških razmerah prebivalstva, 

12. o objektih in napravah, namenjenih varstvu okolja, 

13. o sredstvih oziroma stroških varstva okolja, 

14. o javnih službah ter o organizacijah in ustanovah, ki se 
ukvarjajo z varstvom okolja, ter o njihovih pooblastilih, 

15. o predpisih, standardih in normativih varstva okolja, 

16. o stanju tehnike in tehnologije ter meroslovja na področju 
varstva okolja. 

(3) Vsebino, izvajalce in nosilce katastrov, registrov, evidenc 
in drugih baz podatkov iz prejšnjega odstavka, poročevalske 
enote, metodologije zbiranja, shranjevanja, obdelave in distri- 
buiranja podatkov, njihovo uradnost ter obveznost vključeva- 
nja v mednarodne informacijske sisteme predpišejo pristojni i 
ministri. 

(4) Poročevalske enote iz prejšnjega odstavka so dolžne 
posredovati podatke za potrebe informacijskega sistema var- 
stva okolja na predpisan način. 

(5) Minister predpiše strukturo, skupne osnove in vrste ter 
stopnje agregiranosti podatkov informacijskega sistema var- 
stva okolja. 

74. člen 
(statistika okolja) 

(1) Minister v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministri določi 
predlog statistik okolja, ki se izvajajo v okviru nacionalnega 
programa statističnih raziskovanj. 

3. Poročilo o stanju okolja 

75. člen 
(poročilo o stanju okolja) 

(1) Ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi, enkrat na 
dve leti pripravi poročilo o stanju okolja v republiki. 
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(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka obravnava in sprejme 
državni zbor. 

(3) Po sprejetju se poročilo objavi tako, da je dostopno jav- 
nosti. 

76. člen 
(vsebina poročila) 

(1) Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje zlasti podatke: 

1. o stanju in spremembah okolja, 

2. o ekoloških vplivih na zdravje prebivalstva, 

3. o škodah v okolju, 

4. o izvajanju nacionalnega programa varstva okolja in opera- 
tivnih načrtov, 

5. o sanacijskih programih in o drugih izvedenih ukrepih, 

6. o raziskavah okolja in uvajanju novih tehnologij in izdelkov, 

7. o finančnih tokovih na področju varstva okolja, 

8. o delovanju republiških in organov lokalnih skupnosti ter 
o izvajanju javnih služb na področju varstva okolja, 

9. o pomembnih mednarodnih dogajanjih na področju varstva 
okolja, 

10. o potrebnih in prednostnih nalogah in ukrepih na 
področju varstva okolja, 

11. druge za varstvo okolja pomembne podatke. 

VIII. FINANCIRANJE VARSTVA OKOLJA 

1. Stroški povzročitelja obremenitve okolja 

77. člen 
(redni stroški) 

(1) Za zmanjšanje in ohranjanje obremenitev okolja pod 
dopustno ravnijo nosi povzročitelj obremenitve stroške: 

1. lastnih ukrepov (investicijski in obratovalni stroški, stroški 
monitoringa iz 70. člena, obveščanja javnosti, idr.), 

2. storitev javnih služb in drugih dejavnosti varstva okolja. 

(2) Povzročitelj obremenitve nosi tudi stroške sanacije ozi- 
roma vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja 
okolja v primeru izkoriščanja naravnih dobrin, vključno s stro- 
ški spremljanja in nadzora njihovih učinkov. 

78. člen 
(odškodnina za razvrednotenje in nevarnost) 

(1) Povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje 
je dolžan plačati odškodnino za: 

1. zmanjšano uporabno vrednost nepremičnine, 

2. zmanjšano kakovost bivalnega okolja, 

3. zmanjšano vrednost nepremičnine in izgubljeni dobiček. 

(2) Vrste posegov v okolje, kriterije za določanje njihovega 
vplivnega območja in kriterije za določanje minimalne višine 
odškodnine po prejšnjem odstavku, predpiše vlada. 

(3) Vlogi za dovolitev posega v okolje iz prejšnjega odstavkia 
mora povzročitelj razvrednotenja in nevarnosti priložiti 
pogodbo z oškodovanci o višini odškodnine, oziroma doka- 
zilo, da je bil sprožen postopek za njeno določitev pred 
sodiščem. 

(4) V primeru kršitve določbe prejšnjega odstavka je dovolje- 
nje za poseg v okolje nično. 

(5) Določbe tega člena ne izključujejo pogodb o odškodninah 
med povzročitelji obremenitev in prizadetimi osebami v dru- 
gih primerih. 

79. člen 
(stroški odprave posledic poškodb okolja) 

(1) Povzročitelj poškodbe okolja krije vse stroške odprave 
njenih posledic, zlasti pa: 

1. stroške nujnih intervencij ob poškodbi za omejitev in pre- 
prečitev škodljivih posledic za okolje in zdravje ljudi; 

2. lastne in posredne stroške sanacije, vzpostavitve novega ali 
nadomestitve prejšnjega stanja in monitoringa učinkov sana- 
cije in učinkov posledic poškodbe: 

3. stroške za preprečitev nastanka enakih ali podobnih 
poškodb okolja, 

4. stroške odškodnin osebam, neposredno prizadetim 
s posledicami poškodbe okolja. 

(2) Če je povzročiteljev poškodbe več, pa se ne da ugotoviti 
deleža posameznega povzročitelja, krijejo stroške solidarno. 

80. čien 
(taksa in povračilo) 

(1) Onesnaževalec plača takso za obremenjevanje vode, tal, 
zraka in za ustvarjanje odpadkov. 

(2) Porabnik naravne dobrine, katere lastnik je republika ali 
lokalna skupnost, plača za njeno izkoriščanje in rabo povra- 
čilo. 

(3) Osnova za plačilo takse je vrsta in količina onesnaževanja, 
za plačilo povračila pa vrsta in obseg izkoriščanja in rabe 
naravne dobrine. 

(4) Višino takse in povračila, način njunega obračunavanja, 
odmere ter plačevanja in merila za znižanje in oprostitev 
plačevanja predpiše vlada. V primeru čezmerne obremenitve 
se višina takse stopnjuje, odvisno od količine in trajanja. 

(5) Za naravne dobrine lokalnega pomena določi povračila iz 
drugega odstavka lokalna skupnost. Kadar onesnaževanje 
zadeva samo prebivalce lokalne skupnosti, lahko ta predpiše 
tudi takse iz prvega odstavka. 

2. Olajšave in spodbude 

81. člen 
(določanje) 

(1) O znižanju ali oprostitvi takse za obremenjevanje med 
izvajanjem sanacijskih del odloči minister na zahtevo onesna- 
ževalca, ki mora zahtevi priložiti sanacijski ali drug program 
zmanjšanja onesnaževanja. Znižanje ali oprostitev takse za 
obremenjevanje ne sme trajati dlje od povprečnega časa za 
izvedbo istovrstnih investicijskih del. Zoper odločbo o zniža- 
nju ali opostitvi takse je dovoljena pritožba. 

(2) Vlada lahko predpiše kavcije ali druge oblike varščine za 
proizvajalce, ki organizirano zagotavljajo vračilo izrabljenih 
ali neuporabnih naprav, tehnologij, izdelkov oziroma njihove 
embalaže ali na drug organiziran način zmanjšujejo negativne 
učinke svojega delovanja, ter za potrošnike, ki izrabljene ali 
neuporabne naprave, tehnologije ali izdelke oziroma njihovo 
embalažo vrnejo proizvajalcu. 

poročevalec 15 



4. Javni stroški varstva okolja 

82. člen 
(splošni stroški) 

(1) Republika zagotavlja sredstva za financiranje: 

1. upravnih, strokovnih in nadzornih nalog republike na 
področju varstva okolja, 

2. monitoringa iz 1. in 2. odstavka 68. člena tega zakona, 

3. informacijskega sistema varstva okolja, 

4. ukrepov za spodbujanje posegov v okolje, s katerimi se 
občutno zmanjšuje poraba snovi in energije ter preprečuje in 
zmanjšuje obremenjevanje okolja, 

5. olajšav spodbud, nadomestil ali odškodnin v zvezi z odvze- 
mom ali omejitvijo pravic zaradi zavarovanega naravnega 
bogastva ali njegovega dela, 

6. subvencij in stimulacij za lokalne javne službe, naprave in 
tehnologije varstva okolja ter za okolje neoporečne tehnolo- 
gije in izdelke, 

7. raziskav in razvojnih projektov s področja varstva okolja, 

8. posebnih oblik izobraževanja in osveščanja v zvezi z oko- 
ljem, 

9. pomoči društvom, interesnim združenjem in drugim 
nevladnim organizacijam za varstvo okolja, 

10. republiških javnih služb varstva okolja, s katerimi se zago- 
tavljajo storitve, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih 
uporaba ni izmerljiva, 

11. drugih dejavnosti varstva okolja, kadar jih zaradi javnih 
koristi na področju varstva okolja zagotavlja republika. 

(2) Lokalna skupnost zagotavlja sredstva iz prejšnjega 
odstavka, če gre za naloge varstva okolja lokalnega pomena. 

83. člen 
(stroški gospodarjenja in obveznega ukrepanja) 

(1) Republika in lokalna skupnost zagotavljata financiranje 
varovanja, ohranjanja in gospodarjenja z naravnimi dobri- 
nami, kadar so v njuni lasti. 

(2) Republika in lokalna skupnost zagotavljata sredstva za 
kritje stroškov obveznega ukrepanja. 

(3) Stroške iz prejšnjega odstavka si delita republika in 
lokalna skupnost glede na obseg, vrsto in obliko obremenitve 
in njenih posledic. V primeru spora nosi do njegove rešitve 
celotne stroške republika. V primeru četrtega odstavka 65. 
člena tega zakona nosi stroške mestna občina. 

5. Skladi 

84. člen 
(Sklad za okolje Republike Slovenije) 

(1) Sklad za okolje Republike Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: sklad) se ustanovi kot finančna organizacija za kreditira- 
nje investicij na področju varstva okolja s posojili z ugodno 
obrestno mero. 

(2) Sklad je javnopravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, določenimi z zakonom in pravili sklada. 

(3) Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun. 

85. člen 
(organi sklada) 

(1) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in štiri 
člane. Imenuje in razrešuje jih vlada iz vrst priznanih strokov- 
njakov. 

(2) Delo sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika 
in dva člana. Imenuje in razrešuje jih državni zbor na predlog 
vlade. 

(3) Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada, 
ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje upravni 
odbor. 

86. člen 
(pravila sklada) 

(1) Upravni odbor sprejme pravila sklada, s katerimi se ure- 
dijo: 

1. način poslovanja sklada, 

2. notranja organizacija, 

3. pooblastila za zastopanje, 

4. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odbora 
ter direktorja, 

5. druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem 
sklada. 

(2) K pravilom sklada, k naložbeni politiki sklada in finanč- 
nemu načrtu, k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju 
ter k imenovanju in razrešitvi direktorja sklada da soglasje 
vlada. 

87. člen 
(sredstva sklada) 

(1) Sredstva sklada se pridobivajo: 

1. iz sredstev, pridobljenih na podlagi zakona, ki ureja lastnin- 
sko preoblikovanje podjetij, 

2. z dotacijami in donacijami domačih in tujih oseb ter tujih 
držav, 

3. posojili domačih in tujih oseb ter tujih držav in mednarod- 
nih finančnih ustanov v skladu z zakonom, 

4. iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev, 

5. iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem in nalož- 
bami. 

(2) O vsaki zadolžitvi iz tretje točke prejšnjega odstavka 
odloča vlada. 

(3) Sklad lahko pridobiva sredstva tudi na podlagi zakona 
o republiškem proračunu. 

(4) Sredstva za ustanovitev sklada se zagotovijo v republi- 
škem proračunu. 4 

88. člen 
(uporaba sredstev sklada) 

(1) Sredstva sklada se uporabljajo za kreditiranje investicij: 

1. republiških javnih služb varstva okolja, 

2. obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja, 

3. v naprave in tehnologije varstva okolja, 

4. v za okolje neoporečne tehnologije in izdelke. 
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(2) Sredstva sklada se lahko uporabljajo tudi za zagotovitev 
manjkajočih sredstev za investicije republike v zvezi z obvez- 
nim ukrepanjem in manjkajočih sredstev za izvedbo nacional- 
nega programa varstva okolja. 

(3) Postopek javnega razpisa, podrobnejše pogoje za pridobi- 
tev in namene porabe sredstev določi upravni odbor sklada 
s posebnim pravilnikom skladno določbam tega zakona. 

(4) O poslovanju sklada poroča upravni odbor vladi, nadzorni 
odbor pa državnemu zboru enkrat letno ali na njuno vsako- 
kratno zahtevo. 

89. člen 
(skladi za okolje lokalnih skupnosti) 

(1) Če lokalna skupnost za spodbujanje dejavnosti varstva 
okolja, ki so lokalne narave, ustanovi sklad za okolje, se za 
njegovo delovanje smiselno uporabljajo določbe 84. do 88. 
člena tega zakona. 

IX. SVET ZA VARSTVO OKOLJA 

90. člen 
(vloga In položaj) 

(1) Za spremljanje stanja na področju varstva okolja državni 
zbor ustanovi svet za varstvo okolja (v nadaljevanju: svet). 

(2) Svet ima enajst članov, ki jih imenuje državni zbor iz vrst 
strokovnjakov za varstvo okolja. Člani sveta ne morejo biti 
predstavniki upravnih in drugih državnih organov. 

(3) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. 

91. člen 
(naloge) 

(1) Svet obravnava, sprejema stališča, daje mnenja in pobude 
ter obvešča javnost v zvezi: 

1. s stanjem in trendi na področju varstva okolja; 

2. s strategijo nacionalne politike varstva okolja in njeno 
usklajenostjo z mednarodnimi usmeritvami; 

3. z usklajevanjem razvojnih interesov republike; 

4. normativnim urejanjem varstva okolja; 

5. z delovanjem republike in lokalnih skupnosti na področju 
varstva okolja; 

6. s posameznimi perečimi vprašanji obremenjevanja okolja, 

7. s pobudami javnosti, 

8. z drugimi nalogami, določenimi z aktom o njegovi ustano- 
vitvi. 

X. NALOGE UPRAVE 

92. člen 
(splošne naloge varstva okolja) 

(1) Splošne strokovne in z njimi povezane upravne naloge 
varstva okolja v republiki so: 

1. priprava nacionalne strategije varstva okolja, 

2. priprava in spremljanje uresničevanja nacionalnega pro- 
grama varstva okolja in operativnih načrtov za varstvo okolja, 

3. priprava predpisov, smernic in priporočil s področja varstva 
okolja, 

4. priprava študij ranljivosti okolja, 

5. presoja vplivov nameravanih posegov na okolje, 

6. določanje okoljevarstvenih pogojev za izkoriščanje, upo- 
rabljanje in upravljanje naravnih dobrin, če z zakonom ni 
določeno drugače, 

7. priprava ukrepov varstva okolja, 

8. priprava strokovnih podlag v zvezi z javnimi stroški, daja- 
tvami, spodbudami in olajšavami na področju varstva okolja, 

9. priprava predlogov raziskovalnih in razvojnih projektov 
varstva okolja, 

10. priprava predlogov za vključevanje okoljevarstvenih vse- 
bin v izobraževalne programe na vseh stopnjah in osveščanje 
javnosti v zvezi z okoljem, 

11. vodenje informacijskega sistema varstva okolja, 

12. druge zadeve, določene s tem ali drugim zakonom ali na 
njuni podlagi izdanim predpisom. 

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja Zavod za varstvo 
okolja v sestavi ministrstva. 

(3) V primeru zadev varstva okolja, ki so lokalnega pomena, 
opravlja naloge iz prvega odstavka pristojna služba lokalne 
skupnosti. 

93. člen 
(naloge geološke, seizmološke in geofizikalne službe) 

(1) Strokovne in z njimi povezane upravne naloge geološke, 
seizmološke in geofizikalne službe obsegajo monitoring ter 
drugo evidentiranje geofizikalnih pojavov, rajonizacijo in 
kategorizacijo, analitične, proučevalne, prognostične in 
druge strokovne naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

1. zagotavljanje geoloških raziskav nacionalnega pomena, 

2. nadzor in verifikacijo geoloških raziskav, ki niso nacional- 
nega pomena, 

3. splošne geološke evidence in sestavo litosfere, 

4. potresne in druge dinamične pojave naravnega in umet- 
nega izvora, 

5. erozijske in druge geološke procese, ki nastajajo v vrhnjih 
plasteh zemeljske skorje in vplivajo na njen razvoj in sestavo, 

6. lastnosti in sestavo tal ter njihovo onesnaženost, 

7. težnostno in druga polja naravnega in umetnega izvora. 

(2) V okviru službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo tudi 
naloge, ki se nanašajo na varstvo in zaščito pred geološkimi, 
potresno in drugimi nevarnostmi, zgodnje opozarjanje, pre- 
prečevanje in sanacijo, na varnost objektov in naprav, na 
tovrstne evidence, na mnenja in soglasja, določena z zako- 
nom ter na izmenjavo podatkov, vključno z mednarodno. 

(3) Naloge iz prejšnjih odstavkov in z njimi povezane upravne 
naloge opravlja Geofizikalni zavod v sestavi ministrstva. 

94. člen 
(meteorološke in hidrološke naloge) 

(1) Splošne strokovne naloge meteorološke in hidrološke 
službe obsegajo monitoring in drugo evidentiranje meteoro- 
loških in hidroloških stanj, njihovo rajonizacijo, opravljanje 
analitičnih, proučevalnih, prognostičnih in drugih strokovnih 
nalog, ki se nanašajo zlasti na: 

1. pojave in procese v atmosferi in hidrosferi. 
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2. klimatologijo ter medsebojno vplivanje hidrosfere in atmos- 
fere, 

3. izvajanje meteorološke obveščevalne službe v okviru sve- 
tovne meteorološke mreže, 

4. meteorološke in hidrološke naloge energetskega in okolje- 
varstvenega pomena; 
5. spremljanje kakovosti zraka, padavin in voda, 
6. ionizirajoča sevanja v ozračju in njihove premike. 

(2) V okviru službe iz prejšnjega se opravljajo tudi naloge, ki 
izvirajo iz zahtev varstva okolja, vodnega gospodarstva, 
obrambe, prometa in zvez, kmetijstva in gozdarstva, indu- 
strije, gradbeništva, zdravstva, turizma in drugih dejavnosti 
ter naloge, ki se nanašajo na varstvo in zaščito pred škodlji- 
vim delovanjem meteoroloških in hidroloških pojavov, na 
meteorološko varnost zračne in pomorske plovbe, na uporab- 
niške prognoze, na obveščanje in na evidence ter izmenjavo 
podatkov. 

(3) Naloge iz prejšnjih odstavkov in z njimi povezane upravne 
naloge opravlja Hidrometeorološki zavod v sestavi ministr- 
stva. 

(4) Zavod iz prejšnjega odstavka opravlja tudi naloge naci- 
onalnega meteorološkega in hidrološkega centra ter s tem 
povezane naloge, ki izvirajo iz mednarodnih obveznosti. 

95. člen 
(naloge upravljanja in pospeševanja) 

(1) Naloge upravljanja javnih služb varstva okolja v republiki 
in naloge pospeševanja na področju varstva okolja: 

1. načrtovanje razvoja, organiziranja in opravljanja javnih 
služb varstva okolja iz 2. odstavka 25. člena, 

2. priprava strokovnih podlag za podeljevanje koncesij za 
opravljanje javne službe varstva okolja 2. odstavka 25. člena, 

3. strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb ali zadev varstva 
okolja iz 2. odstavka 25. člena, 

4. investicijsko načrtovanje, vzdrževanje in gospodarjenje 
z republiškimi objekti in napravami za opravljanje dejavnosti 
ali zadev varstva okolja, 

5. pospeševanje naložb v varstvo okolja, 

6. strokovne naloge za sklad, 

7. priprava in izvajanje sanacijskih programov varstva okolja, 

8. druge naloge, določene s tem ali drugim zakonom ali 
predpisom, izdanim na njuni podlagi. 

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja Direkcija za varstvo 
okolja v sestavi ministrstva. 

(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na 
obvezne lokalne javne službe varstva okolja, opravlja ustrezna 
služba lokalne skupnosti. 

96. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo zadev varstva okolja obsega nad- 
zorstvo nad izvajanjem določb tega in drugih zakonov ter 
predpisov s področja varstva okolja in nadzorstvo nad izvaja- 
njem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 

I 
(2) Nadzorstvo iz prejšnjega odstavka obsega zlasti: 

1. nadzor nad izvedenimi posegi v okolje in med njihovim 
izvajanjem, nad obremenjevanjem in povzročitelji obremeni- 
tev z vidika njihovih emisij in po njih povzročenih imisij ter 
možnostmi za njihov nastanek,   

2. nadzor nad stanjem tal, vode, zraka in odpadkov, nad 
stanjem imisij in splošnih ekoloških razmer, 

3. nadzor nad upravljanjem in izkoriščanjem naravnih dobrin 
z vidika okoljevarstvenih pogojev, 

4. nadzor nad izvajanjem dejavnosti javnih služb varstva oko- 
lja, 

5. ekološko kontrolo pri uvozu in začasnem uvozu, 

6. nadzor na izvajanjem ukrepov varstva okolja in s tem 
povezano izrekanje prepovedi. 

(3) S predpisi iz prvega odstavka 27. in prvega ter drugega 
odstavka 30. člena tega zakona se določijo primeri, v katerih 
je za izdajo za poseg v okolje predpisanega dovoljenja 
potrebno pridobiti poprejšnje soglasje inšpektorata. 

(4) Naloge iz prejšnjih odstavkov opravlja Inšpektorat za var- 
stvo okolja, v sestavi ministrstva, če za posamezne naloge ni 
predpisano drugače. 

97. člen 
(lokalna nadzorna služba) 

(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovi nadzorno 
službo za varstvo okolja, mestna občina pa jo mora ustanoviti. 

(2) V primeru, ko je ustanovljena nadzorna služba iz prejš- 
njega odstavka, jo lahko minister pooblasti za opravljanje 
posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z inšpekcijskim 
nadzorstvom iz prejšnjega člena. 

(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko da samo ose- 
bam nadzorne službe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za 
republiške inšpektorje. 

98. člen 
(pogoji za opravljanje nalog) 

(1) Minister predpiše posebne pogoje glede usposobljenosti 
za opravljanje posameznih nalog iz tega poglavja. 

XI. ZBORNICA IZVAJALCEV 

99. člen 
(položaj In članstvo) 

(1) V splošno gospodarsko zbornico se združujejo pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo koncesionirano javno službo var- 
stva okolja ter druge osebe, ki opravljajo dejavnosti varstva 
okolja, razen javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij. 

(2) Če v okviru splošne zbornice ni organizirana samostojna 
panožna organizacija za področje varstva okolja, se zbornica 
iz prvega odstavka organizira kot samostojno strokovno-po- 
slovno združenje, ki je pravna oseba. 

(3) Če se zbornica ustanovi kot samostojno strokovno-po- 
slovno združenje po prejšnjem odstavku, se njene naloge, 
pristojnosti organov, njihova sestava in način imenovanja 
oziroma izvolitve članov, zastopanje, način sprejemanja odlo- 
čitev,pravice in obveznosti članov, način financiranja, javnost 
dela in druga vprašanja, pomembna za delovanje zbornice, 
v skladu zakonom o zbornici uredijo z njenimi pravili. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

100. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 70.000 SIT se kaznuje za prekr- 
šek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 
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1. če se ne zavaruje pred odgovornostjo za škodo, ki jo lahko 
povzroči z ekološko nesrečo (11. člen); 

2. če ne zagotavlja javnosti podatkov o lastnem obremenjeva- 
nju okolja (3. odstavek 14. člena); 

3. če krši predpisan režimsanacije (2. odstavek 28. člena); 

4. če krši predpisana pravila varstva ali ravnanja (1. odstavek 
29. člena ter 1. in 2. odstavek 30. člena); 

5. če uporablja premično napravo za varstvo okolja ali oprav- 
lja poskusno obratovanje ali postopek brez dovoljenja (1. in 5. 
odstavek 32. člena); 

6. če ravna v nasprotju z odločbo o začasnem zavarovanju 
posamez ne naravne dobrine ali njenega dela (1. odstavek 
34.člena); 

7. če ravna v nasprotju z odrejenimi izjemnimi ukrepi (1. 
odstavek 35. člena); 

8. če ne izvrši ali ravna v nasprotju z odrejenimi inšpekcijskimi 
ukrepi (1. odstavek 36. člena); 

9. če ravna v nasprotju s prepovedjo obratovanja, uporabe 
snovi, tehnološkega postopka ali izdelka ali s prepovedjo 
opravljanja dejavnosti (3. in 4. odstavek 36. člena); 

10. če ravna v nasprotju z omejitvijo dejavnosti ali delovanja 
(1. odstavek 37. člena); 

11. če ravna v nasprotju s predpisanimi opozorili, priporočili 
ali izrednimi ukrepi (1. odstavek 38. člena); 

12. če ravna v nasprotju z določeno obveznostjo opozoril, 
napotil in priporočil prebivalstvu (3. odstavek 38. člena); 

» 
13. če da v promet surovine, polizdelke ali izdelke brez 
označbe o obremenjevanju okolja (39. člen); 

14. če ne določi pooblaščenca za okolje ali če določi pooblaš- 
čenca, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ali če ne sporoči, 
koga je imenoval za pooblaščenca in kakšna so njegova 
pooblastila (1., 3. in 5. odstavek 41. člena); 

15. če ne vodi ekološkega knjigovodstva ali evidence odpad- 
kov in ne posreduje podatkov na predpisan način (1. in 2. 
odstavek 42. člena); 

16. če pri izvajanju posega v okolje ravna v nasprotju s sesta- 
vinami projekta, ki so predmet okoljevarstvenega soglasja 
(59. člen); 

17. če v določenem roku ne izdela sanacijskega programa (1. 
odstavek 64. člena); 

18. če brez soglasja prične z izvajanjem sanacijskega pro- 
grama (2. odstavek 64. člena); 

19. če ne opravlja obvezne koncesije, skladno z odločbo, 
s katero je bila naložena (5. odstavek 68. člena) 

20. če kot onesnaževalec, povzročitelj tveganja ali povzroči- 
telj obremenitve ne zagotovi obratovalnega monitoringa, pre- 
ventivnega monitoringa ali monitoringa učinkov sanacijskih 
ukrepov (1„ 2. in 3. odstavek 70. člena); 

21. če kot izvajalec monitoringa krši predpisane pogoje ali 
predpisano kakovost opreme (7. odstavek 70. člena); 

22. če kot onesnaževalec, povzročitelj tveganja ali povzroči- 
telj obremenitve ne sporoča podatkov monitoringa ali jih ne 
sporoča na predpisan način in v predpisani obliki (1. in 2. 
odstavek 71. člena); 

23. če kot poročevalska enota ne sporoči ali ne sporoči 
pravočasno podatkov za potrebe informacijskega sistema 
varstva okolja (4. odstavek 73. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 7.500 SIT se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 7.500 SIT se kaznuje za prekr- 
šek odgovorna oseba ministrstva, organa ali organizacije 
v njegovi sestavi ali drugega državnega organa ali službe 
lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka. 

(4) Z denarno kaznijo najmanj 7.500 SIT se kaznuje za prekr- 
šek posameznik, če stori dejanje iz 3., 4., 5., 6., 8., 11. ali 16. 
točke prvega odstavka. 

(5) Če je imel prekršek iz 3. do 13., 15., 16. ali 18. do 22. točke 
prvega odstavka za posledico ogrožanje življenja in zdravja 
ljudi, uničenje ali poškodbo ali kritično obremenjenost okolja 
ali zlorabo okolja, se pravna oseba kot storilec prekrška ali 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravlja- 
njem dejavnosti, kaznuje z denarno kaznijo najmanj 400.000 
SIT, odgovorna oseba pravne osebe, ki stori tak prekršek, pa 
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

(6) Če je imel prekršek iz 3., 4., 5., 6., 8., 11. ali 16. točke prvega 
odstavka za posledico ogrožanje življenja in zdravja ljudi, 
uničenje ali poškodbo ali kritično obremenjenost okolja ali 
zlorabo okolja, se posameznik, ki stori tak prekršek, kaznuje 
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

101. člen 
(predpisi vlade) 

(1) Vlada najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
določi ali predpiše: 

1. kriterije za določitev razmerja plačil za koncesijo (2. odsta- 
vek 21. člena); 

2. merila in način uveljavljanja prednostne pravice pri pridobi- 
tvi koncesije (7. odstavek 21. člena); 
3. vrste, razrede in merila za določanje statusa ogroženega 
dela okolja in režima sanacije (4. odstavek 28. člena); 

4. klasifikacijo in varstvo prostoživečih živalskih in prostora- 
stočih rastlinskih vrst ter njihovih habitatov in s tem povezana 
pravila ravnanja (1. odstavek 29. člena); 

5. vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na 
okolje obvezna in druge primere presoje (1. odstavek 57. 
člena); 

6. klasifikacijo pojavov, ki so predmet monitoringa, in skupna 
metodološka izhodišča (3. odstavek 69. člena); 

7. vrste posegov v okolje, kriterije za določanje njihovega 
vplivnega območja in za določanje višine odškodnine (2. 
odstavek 78. člena); 

8. višino takse in povračila, način obračunavanja, odmere in 
plačevanja ter merila za znižanje in oprostitev plačevanja (4. 
odstavek 80. člena); 

(2) Vlada najkasneje v roku 15 mesecih od uveljavitve tega 
zakona izda predpise iz 1. in 2. odstavka 27. člena. 

102. člen 
(predpisi ministra za varstvo okolje) 

(1) Minister najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
uskladi obstoječe predpise ali predpiše: 

1. metodologije, standarde in normative obveznih lokalnih 
javnih služb (4. odstavek 26. člena); 

2. klasifikacijo odpadkov, ravnanja in pogoje (2. odstavek 30. 
člena); 
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3. primere, za katere je ekološka kontrola blaga pri uvozu in 
začasnem uvozu obvezna, primere za katere se izvoz, uvoz, 
začasen izvoz in uvoz ter tranzit določenega blaga čez 
območje republike prepove in primere, ko je za to potrebno 
pridobiti predhodno soglasje ministrstva (1. odstavek 31. 
člena); 

4. način izvajanja ekološke kontrole blaga pri uvozu in začas- 
nem uvozu (2. odstavek 31. člena); 

5. seznam premičnih naprav in postopkov za varstvo okolja, 
za katerih uporabo ali preizkus je potrebno dovoljenje (6. 
odstavek 32. člena); 

6. opozorila, priporočila in izredne ukrepe (1. odstavek 38. 
člena); 

7. pogoje za pooblaščenca za varstvo okolja (2. odstavek 41. 
člena); 

8. vsebino in način vodenja ekološkega knjigovodstva in evi- 
dence o odpadkih (3. odstavek 42. člena); 

9. pogoje in način za pridobitev ter uporabo znaka za okolje 
(2. odstavek 43. člena); 

10. načela ekosistemske členitve in metodologijo za izdelavo 
študij ranljivosti okolja (2.odstavek 52. člena); 

11. podrobnejšo vsebino in metodologijo za študijo za celo- 
vito presojo vplivov na okolje (4. odstavek 54. člena); 

12. vrste obremenitev, vrste in obseg presoje ter metodologijo 
za izdelavo poročila o vplivih na okolje in pogoje za pridobitev 
pooblastila za njegovo izdelavo (4. odstavek 56. člena); 

13. vrste sanacijskih programov, obseg in podrobnejšo vse- 
bino ter metodologijo za pripravo sanacijskega programa (4. 
odstavek 66. člena); 

14. vrste emisij, imisij in pojavov, ki so predmet monitoringa, 
metodologijo vzorčenja, merjenja in evidentiranja ter pogoje 
za izvajalce monitoringa in kakovost opreme ter potrebne 
akreditive (5., 6. in 7. odstavek 70. člena); 

15. strukturo, skupne osnove in vrste ter stopnje agregiranosti 
podatkov informacijskega sistema varstva okolja (5. odstavek 
73. člena); 

16. posebne pogoje glede usposobljenosti (98. člen). 

103. člen 
(predpisi ministrov) 

(1) Pristojni ministri najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona uskladijo obstoječe predpise ali predpišejo: 

1. zasnovo monitoringa ter metodologijo za izvajanje in 
pogoje za usposobljenost izvajalcev monitoringa naravnih 
pojavov in imisijskega monitoringa, kakovost opreme in 
potrebne akreditive ter načine rednega obveščanja javnosti 
(4. odstavek 69. člena); 

2. način in obliko sporočanja podatkov monitoringa (2. odsta- 
vek 71. člena); 

3. vsebino, izvajalce in nosilce baz podatkov, poročevalske, 
enote, metodologije zbiranja, shranjevanja, obdelave in distri- 
buiranja podatkov, njihovo uradnost ter obveznost vključeva- 
nja v mednarodne informacijske sisteme (3. odstavek 73. 
člena). 

104. člen 
(nacionalni program) 

(1) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pripravi v 12 mese- 
cih po uveljavitvi tega zakona predlog nacionalnega pro- 
grama varstva okolja. 

105. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

1. Zakon o varstvu zraka (Ur.l. SRS, št. 13/75), 

2. Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju (Ur.l. SRS, št. 15/76 in 29/86), razen 7., 8. in 9. člena, 3. 
Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja 
(Ur.l. SRS, št. 2/90), 

4. Zakon o ravnanju z odpadki (Ur.l. SRS, št. 8/78 in 29/86), 5. 
3. člen, razen 5. točke v delu, ki se nanaša na urejanje javnih 
parkirišč, in 7. točke 1. odstavka in 3. odstavka tega člena, 4., 
5., 6., prvi odstavek 7., 11. in 14. člen Zakona o komunalnih 
dejavnostih (Ur.l. SRS, št. 8/82), 

6. Zakon o hidrometeoroloških dejavnostih, pomembnih za 
vso državo (Ur.l. SFRJ, št. 18/88 in 63/90), 

7. Zakon o seizmološki službi (Ur.l. SRS, št. 14/78 in 42/86), 
razen 4., 6. in 10. člena, 

8.18. in 19. člen Zakona o tujih vlaganjih (Ur.l. SFRJ, št. 77/88 
in Ur.l. RS, št. 1/91). 

(2) Predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prve do sedme 
točke prejšnjega odstavka, se uporabljajo do izdaje novih. 

106. člen 
(uskladitev) 

(1) Predpisi lokalnih skupnosti se v zadevah varstva okolja 
uskladijo z določbami tega zakona najkasneje v 9 mesecih od 
dneva uveljavitve tega zakona. * 

107. člen 
(vzpostavitev inšpekcije In preimenovanje) 

(1) Do ustanovitve inšpektorata za varstvo okolja opravljajo 
naloge iz 96. člena tega zakona Republiški vodnogospodarski 
inšpektorat, Republiški sanitarni inšpektorat in druge inšpek- 
cijske službe v skladu s svojimi pristojnostmi. 

(2) Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije nadaljuje 
z delom z delovnim področjem in določenim s tem zakonom 
in z imenom Hidrometeorološki zavod kot upravna organiza- 
cija v sestavi ministrstva. 

(3) Seizmološki zavod Republike Slovenije nadaljuje z delom 
z delovnim področjem določenim s tem zakonom in z imenom 
Geofizikalni zavod kot upravna organizacija v sestavi ministr- 
stva. 

108. člen 
(organiziranje sklada) 

(1) Sklad za okolje Republike Slovenije se organizira in začne 
poslovati s 1.1.1993 oziroma z dnem, ko Republika Slovenija 
vplača sredstva predvidena z republiškim proračunom. 

(2) Do organiziranja in pričetka poslovanja sklada opravlja 
naloge iz 88. člena tega zakona minstrstvo. 

(3) Na podlagi zaključnega računa sklada za sofinanciranje 
programov varstva okolja, ustanovljenega na podlagi Zakona 
o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Ur. I. 
SRS, št. 2/90) se prenesejo na sklad tudi sredstva in obvezno- 
sti do virov sredstev navedenega sklada. 

(4) Na sklad se prenesejo tudi odprte terjatve do kreditov, 
danih za namene varstva okolja v okviru proračunskih sred- 
stev ministrstva, po stanju na dan ustanovitve sklada. 
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109. člen 
(uskladitev obveznosti) 

(1) Povzročitelj obremenitve mora uskladiti svoje delovanje 
z obveznostmi, ki mu jih nalaga ta zakon v rokih, ki bodo 
določeni s predpisi, potrebnimi za izvajanje določb zakona, ki 
se nanašajo na obveznosti povzročitelja obremenitve, če 
s predpisi iz drugega odstavka 105. člena tega zakona ali 
drugimi veljavnimi predpisi niso že določeni. 
(2) Sanacijski programi, ki se izvajajo ob uveljavitvi tega 
zakona, se izvedejo po veljavnih predpisih, če se še niso 
pričeli izvajati, pa je potrebno pridobiti soglasje iz drugega 
odstavka 64. člena tega zakona. 
(3) Določbe tega zakona o presoji vplivov na okolje se prič- 
nejo uporabljati v roku, ki se določi s predpisom iz 57. člena, 
za že začete postopke za izdajo dovoljenja za poseg v okolje 
pa se lahko uporabijo le s privolitvijo nosilca posega. 

110. člen 
(prenehanje članstva) 

(1) Javnim gospodarskim zavodom in javnim podjetjem, ki - 

opravljajo dejavnosti varstva okolja, preneha članstvo 
v splošni gospodarski zbornici z dnem, ko se reorganizirajo 
po določbah zakona, ki ureja gospodarske javne službe. 

. 111. člen 
(prenos v lastnino) 

(1) Voda, rudnine oziroma mineralne surovine, prostoživeče 
divje živali, ki se štejejo za divjad, ribe in druge prostoživeče 
oziroma prostorastoče gospodarsko izkoristljive vodne živali 
in rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju preidejo 
v lastnino republike z dnem uveljavitve tega zakona in se 
izkažejo v bilancah, ki jih izdelajo pristojna ministrstva v sode- 
lovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, v 1 letu od 
uveljavitve tega zakona. 

112. člen 
(pričetek veljavnosti zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 
I. UVOD 

Predlog za izdajo zakona o varstvu okolja z osnutkom zakona 
je bil v Skupščini Republike Slovenije obravnavan in sprejet 
na 27. seji Zbora občin dne 24. 10. 1991, na 32. seji Zbora 
združenega dela dne 24. 10. 1991 in na 27. seji Družbenopoli- 
tičnega zbora dne 6.11.1991. Zbori Skupščine Republike Slo- 
venije so naložili predlagatelju, da pripravi predjog zakona in 
pri tem prouči in ustrezno upošteva stališča in pripombe 
delovnih teles Skupščine ter predloge in pripombe delegatov 
na sejah zborov ter drugih institucij. 

Družbenopolitični zbor je z dodatnima sklepoma naložil pred- 
lagatelju, da ob predlogu zakona o varstvu okolja Skupščini 
RS predloži in predstavi: 

1) Zasnovo nacionalnega programa varstva okolja, strukturo 
bodoče normativne ureditve področja varstva okolja, prikaz 
najpomembnejših pričakovanih težav ter shemo organizira- 
nosti državne uprave na področju varstva okolja kot izhaja iz 
predloženega zakona in 

2) predlog za izdajo zakona o varstvu narave s tezami. 

Zato so k obrazložitvi priložene tri priloge, ki predstavljajo 
realizacijo prvega dodatnega sklepa Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine RS ob sprejemu predloga za izdajo zakona 
z osutkom: 

- priloga 1: struktura bodoče normativne ureditve področja 
varstva okolja; 

- priloga 2: zasnova nacionalnega programa varstva okolja; 

- priloga 3: prikaz najpomembnejših težav v zvezi z izvaja- 
njem zakona s shemo organizacije Ministrstva za varstvo 
okolja in urejen je prostora, ki je, razen v delu, ki se nanaša na 
republiški inšpektorat za varstvo okolja, že usklajena s predlo- 
gom zakona. 

Vsebina navedenih prilog daje tudi nekatere odgovore predla- 
gatelja zakona na vrsto predlogov in pripomb k predlogu za 
izdajo zakona z osnutkom, zato v sami obrazložitvi niso pose- 
bej navajani. 

Po mnenju predlagatelja poleg zakona o varstvu okolja in 
zakona, ki ureja varstvo naravne dediščine, poseben zakon 
o varstvu narave ni potreben. 

Z namenom celovite in racionalne ureditve ohranjanja in 
varstva narave v okviru zakonodajnega sistema se bo pri 
pripravi in novelaciji predpisov izhajalo iz skupnih sistemskih 
izhodišč predvsem glede razseka materije po posameznih 

zakonih in predpisih ter glede urejanja vprašanj z enako težo 
v istovrstnih pravnih aktih z vidika njihove hierarhije v prav- 
nem sistemu. 

V obstoječi normativni ureditvi se vprašanja ohranjanja in 
varstva narave ter s tem povezana pravila ravnanja urejajo 
tako, da zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine določa 
le varstvo najvrednejših delov narave ter ogroženih živalskih 
in rastlinskih vrst, varstvo in ohranjanje drugih delov narave 
pa se ureja z zakoni, ki hkrati urejajo izkoriščanje posameznih 
naravnih bogastev (lov, ribolov,gozdove, kmetijska zemljišča, 
vode). 

Tako se enako pomembna vprašanja varstva posameznih 
živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov in s tem 
povezana pravila ravnanja urejajo z različnimi pravnimi akti, ki 
se sprejemajo na hierarhično retzličnih ravneh. Tako se na 
primer po zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine 
ogrožene vrste določajo in varujejo z odloki vlade, divjad in 
njeno varstvo se določata v samem zakonu o varstvu in gojitvi 
divjadi, zakon o sladkovodnem ribištvu pa urejanje varstva 
rib, ribjih iker, rakov, žab, školjk in drugih vodnih živali pre- 
pušča pristojnosti občinskega upravnega organa oz. ministra > 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Z zakonodajno reformo na področju varstva okolja ter s spre- 
membami in dopolnitvami predpisov na področjih varstva 
naravne dediščine in predpisov o naravnih dobrinah bo ohra- 
njanje ter varstvo narave in njenih delov urejeno tako da bo: 

- zakon o varstvu okolja določil institute in instrumente 
varovanja biološke raznovrstnosti v smislu varstva rastlinskih 
in živalskih vrst ter njihovih habitatov in naravnega ravnovesja 
zaradi človekovega poseganja v naravo, z iz zakona izhajajo- 
čimi predpisi (odloki) vlade pa bodo določeni varstvo posa- 
meznih vrst in pravila ravnanja v zvezi z njimi; 

- zakon o varstvu naravnih vrednot (naravne dediščine) bo 
določal institute in instrumente varovanja narave in njenih 
delov v smislu ohranjanja in razvoja kvalitativno najvrednejših 
delov naravnega bogastva, iz njega izhajajoči predpisi vlade 
pa bodo določali zavarovaje in pravila ravnanja v zvezi s posa- 
meznimi naravnimi vrednotami; 

- zakoni, ki bodo urejali varstvo ekosistemov (zakoni 
o vodah, o gozdovih, o kmetijskih zemljiščih) ter varstvo in 
izkoriščanje naravnih dobrin in bogastev (npr. zakon o lovu, 
o ribolovu), bodo pri določanju pogojev izkoriščanja in upo- 
rabe izhajali iz temeljnih načel in splošnih pogojev, določenih 
v zakonu o varstvu okolja in zakonu o varstvu naravnih vred- 
not in operacionalizirali potrebne varstvene ukrepe na svojem 
področju. Specifična vprašanja in pravila ravnanja za zagotav- 
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Ijanje varstvenih ukrepov pa bodo urejani z iz zakonov izhaja- 
jočimi predpisi vlade. 

Na ta način bo zagotovljeno, da se varstvo narave pokrije 
v celoti ter da se zagotovi konsistentnost odločanja o vpraša- 
njih. ki se na posameznih področjih normativno urejajo. 

Na tak način bo tudi zagotovljeno, da bo o sistemskih vpraša- 
njih odločala skupščina oziroma Državni zbor s sprejemanjem 
navedenih zakonov, pri čemer bo zagotovljena vsebinska in 
hierarhična usklajenost normativnega urejanje vprašanj, ki 
bodo prepuščena izvršilnim predpisom. Vprašanja, ki zahte- 
vajo medresorsko usklajevanje bodo zato prepuščena predpi- 
som (odlokom) vlade, ostala vprašanja pa pristojnim mini- 
strom, pri čemer bo uporabljen tudi institut dajanja mnenj in 
soglasij. 

II. USTAVNA PODLAGA 

V času po sprejetju predloga za izdajo zakona o varstvu okolja 
in osnutka je bila sprejeta nova slovenska ustava. Zaradi tega 
je predlagatelj prilagodil besedilo in v njem vsebovane rešitve 
novim ustavnim izhodiščem, med katerimi so med najpomeb- 
nejšimi dolžnost države, da skrbi za zdravo življensko okolja, 
zagotavljanje ekološke funkcije lastnine in dolžnost povzroči- 
telja škode v okolju, da skladno z zakonom poravna škodo. 

Ustavna izhodišča normativne ureditve področja varstva oko- 
lja so vsebovana v splošnih določbah Ustave Republike Slove- 
nije in v določbah njenega tretjega poglavja, ki se nanaša na 
gospodarska in socialna razmerja v državi. 

Ustava v 5. členu med drugim določa, da država skrbi za 
ohranjanje naravnega bogastva in ustvarja možnosti za skla- 
den civilizacijski ter kulturni razvoj Slovenije. 

V poglavju ustave, ki se nanaša na gospodarska in socialna 
razmerja so z vidika varstva okolja pomembne tiste določbe, 
ki se nanašajo na obveznost upoštevanja ekološke funkcije 
pri zakonskem urejanju načina pridobivanja in uživanja last- 
nine, vključno z razlastitvijo, na prepoved izvajanja gospodar- 
ske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo, na zdravo življen- 
sko okolje, na javno dobro in naravna bogastva, varstvo 
zemljišč in varovanje naravne dediščine. Navedene določbe 
so vsebovane v 67., 69., 70., 71., 72., 73. in 74. členu ustave. 

Iz omenjenih členov izhaja, da se z zakonom določijo: 

- način pridobivanja in uživanja lastnine, glede na njeno 
ekološko funkcijo 

- pogoji pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva; 

- pogoji za pridobitev posebne pravice uporabe na javnem 
dobru; 

- pogoji za uporabo zemljišč; 

- način uresničevanja pravice do zdravega življenskega 
okolja; 

- pogoji in načini opravljanja gospodarskih in drugih dejav- 
nosti z namenom uresničevanja skrbi države za zdravo živ- 
ljensko okolje; 

- pogoji in obseg škode, ki jo je dolžan poravnati povzročitelj 
škode v življenskem okolju; 

- način varovanja naravnih znamenitosti in redkosti; 

Ustava Repubike Slovenije v 8. členu tudi določa, da morajo 
biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi 
načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, 
ki obvezujejo Slovenijo. 

III. UPOŠTEVANJE MEDNARODNIH PRAVNIH VIROV 

Predlagatelj je enako kot pri pripravi osnutka zakona tudi pri 
pripravi predloga izhajal iz dokumentov Evropske gospodar- 

ske skupnosti, ki so bili primeroma navedeni v predlogu za 
izdajo zakona o varstvu okolja, celoten seznam dokumentov, 
ki bodo prišli v poštev zlasti pri reviziji obstoječih predpisov in 
oblikovanju novih (oboji so razvidni iz priloge 1 - struktura 
bodoče normativne ureditve varstva okolja) pa je na voljo na 
Ministsrtvu za varstvo okolja in urejanje prostora. Gre zlasti za 
standarde, normative in mejne vrednosti za posamezne vrste 
obremenitev okolja ter s tem povezana pravila ravnanja. Sez- 
nam vsebuje 178 dokumentov. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da so mednarodne norme 
vsebovane v konvencijah, protokolih, sporazumih in drugih 
oblikah listin, ki lahko določajo splošna pravila ravnanja ali pa 
standarde, ki so lahko standardi kvalitete okolja (environmen- 
tal quality standards), standardi proizvodov (product stan- 
dards) in standardi tehnologij (emmission standards, installa- 
tion design standards, operating standards). 

Posebej je potrebno poudariti, da je predlagatelj v celoti 
upošteval in prilagodil načela, pojme in vsebino predloga 
zakona Rio deklaraciji o okolju in razvoju in dokumentoma, ki 
ju je podpisal predsednik Vlade Republike Slovenije na vrhu 
v Rio de Janeiru, ki je v organizaciji Konference ZN za okolje 
in razvoj potekal od 3. do 14. junija 1992, in katerih ratifikacija 
bo predložena Skupščini Republike Slovenije. To sta: 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti in ♦ 
- Konvencija o klimatskih spremembah. 

Predlagatelj je upošteval tudi dokumente drugih evropskih 
integracij, ki veljajo ali pa so v pripravi. Med temi je pomem- 
ben zlasti tudi osnutek konvencije Sveta Evrope o odškodnin- 
ski odgovornosti za škodo povzročeno v okolju z nevarnimi 
dejavnostmi iz meseca maja 1992. 

IV. POVZETEK NAČELNIH STALIŠČ IN PRIPOMB 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o varstvu okolja 
proučil razprave v zborih Skupščine RS, stališča delovnih 
teles Skupščine, pa tudi predloge in mnenja, ki so jih nepo- 
sredno posredovale nekatere organizacije in posamezniki in 
v predlogu zakona upošteval številne sugestije in pripombe, 
čeprav ne vedno v celoti in ne v tistih členih, h katerim so bile 
podane. Opozoriti velja tudi na to, da so na podlagi pripomb 
in predlogov v predlogu zakona glede na njegov osnutek tudi 
drugače razvrščena poglavja. 

Načelna stališča in pripombe, podane v razpravah v delovnih 
telesih Skupščine Republike Slovenije (Komisija za varstvo 
okolja in naravne dediščine, Zakonodajno - pravna komisija, 
Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna 
vprašanja, Komisija za človekove pravice in državljanske svo- 
boščine) in v razpravah poslancev na sejah zborov, se lahko 
zaokrožijo v naslednje problemske sklope: 

1. 

V razpravah so se pojavili pomisleki o izvedljivosti zakona in 
realnih možnostih nekaterih zakonskih rešitev glede na seda- 
njo stopnjo gospodarskega razvoja Slovenije. V situaciji 
občutnega padca družbenega proizvoda in ob zapiranju tržišč 
bi po mnenju nekaterih razpravljalcev potrebovali drugačno 
okoljevarstveno politiko kot jo koncipira zakon. V naslednjih 
letih, ki jih bo določala kriza, naj bi bil glavni problem sama 
operacionalizacija zakona. Ker je mogoče predvideti, da bo 
zakon lahko imel velike posledice za gospodarsko življenje 
sploh, je potrebna posebna študija, ki bo opredelila z zako- 
nom povezane stroške gospodarstva in ocenila realnost rokov 
izvajanja. 

2. 

Po mnenju zakonodajno - pravne komisije bi moral predlaga- 
telj bolj določeno predstaviti materialne posledice zakona, saj 
iz določb zakona izhajajo velike materialne obveznosti repu- 
blike. Sem sodi tudi vprašanje iz skupščinske razprave, koliko 
prora- čunskih sredstev je namenjenih za financiranje var- 
stva okolja. 
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V razpravi so bila pogosta tudi opozorila, da je prehodno 
obdobje prekratko in premalo definirano oz. da so predlagani 
roki izvajanja prekratki, saj je potrebno zagotoviti postopnost 
prilagajanja zaostrenim pogojem varstva okolja in najmanj 
enak čas, kot ga je imelo na razpolago razvito evropsko 
gospodarstvo. 

3. 

Predvsem s strani Gospodarske zbornice Slovenije so bili 
dani očitki, da zakon premalo upošteva mednarodne konven- 
cije in evropske standarde, oziroma da zakon le delno ustreza 
usmeritvam Evropske skupnosti, ki naj bi bili kot nepogre- 
šljivo vodilo slovenski industriji pri prilagajanju na evropski 
trg čimprej in v celoti uveljavljeni tudi pri nas. Kot primere 
neskladnosti z evropsko regulativo se v pripombah omenja 
predvsem določila o javnosti podatkov in v zvezi z načelom 
»povzročitelj plača« ter s postopkom presoje vplivov na oko- 
lje. Zakonu se tudi očita, da ne obranava številnih področij, za 
katere tudi obstajajo smernice ES, kot so nevarne snovi, 
promet, hrup itd. 

4. 

V razpravah so se ponovile tudi zahteve, da bi moral predlaga- 
telj istočasno z zakonom predoiiti vse področne zakone in 
podzakonske predpise, saj bo šele iz njih mogoče sklepati, 
kakšne bodo materialne posledice uresničevanja zakona za 
gospodarstvo. 

Izražen je bil tudi strah, da bodo podzakonski akti lahko 
popolnoma spremenili vsebino zakona. 

5. 

Precej je bilo predlogov in stališč, da je potrebno zakon 
o varstvu okolja vsebinsko in terminološko uskladiti in razme- 
jiti z nekaterimi drugimi predpisi, predvsem z zakonodajo na 
področju urejanja prostora, varstva naravne dediščine, civilne 
zaščite in ravnanja v primeru naravnih nesreč, prav tako pa 
naj bi predlagatelj opredelil tudi odnos zakona o varstvu 
okolja do predpisov o varstvu voda, o splošnem upravnem 
postopku in še nekaterih. 

6. 

Posebej so bila v razpravi in pisnih pripombah, ki jih je dobil 
predlagatelj prisotna tudi razmišljanja o tem, ali je poleg 
predloženega zakona potreben še poseben zakon o varstvu 
narave, pri čemer so bila mnenja deljena. Nekateri razprav- 
ljala se zavzemajo za poseben zakon, ker je zakon o varstvu 
okolja omejen na vplive človeka in njegovih dejavnosti na 
okolje, zanemarja pa celovito varstvo narave oziroma življenj- 
ske pogoje rastlin in živali, drugi pa predlagajo, da se tema- 
tika varstva narave vključi v zakon o varstvu okolja - ne le 
v načelih, kjer je že vključena, ampak tudi glede naravovar- 
stvenih ukrepov in glede potrebnih sredstev. 

7. 

Izpostavljeno je bilo stališče, da je za celoten zakon značilna 
pretirana centralizacija, saj le upravni in demokratični poli- 
centrizem približata probleme neposrednemu prebivalcu in 
ustvarjata pogoje in pripravljenost za reševanje problematike. 
Nove centralne državne institucije kot nosilke dejavnosti var- 
stva okolja naj bi po mnenju nekaterih razpravljalcev resno 
grozile s prekinitvijo obstoječih možnosti varstva okolja in 
z izgubo uveljavljenih potencialov, centraliziranje javnih 
služb, informatike, upravljanja in denarja v ministrstvu za 
varstvo okolja, njegovem zavodu in direkciji pa je nesprejem- 
ljivo. 

a. 

V razpravah je bilo tudi povdarjeno, da bi moral zakon bolj 
opredeliti položaj in pristojnosti lokalnih skupnosti na 
področju varstva okolja, saj je aktivost tudi na lokalni ravni 
nujna. Predlagatelju je bilo predloženo, naj še enkrat prouči 
sodelovanje lokalnih skupnosti, še posebej zato, ker bosta 
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vloga in položaj lokalnih skupnosti z novo ustavo drugačna. 
Pri tem naj bo pozoren na opredelitev virov financiranja 
lokalne skupnosti, saj brez sredstev le-te ne bodo mogle 
prevzeti nalog, ki jih lokalni skupnosti nalaga ta zakon. Pred- 
lagatelj naj bi konkretiziral določbe o upravnih nalogah 
lokalne skupnosti in obdelal organiziranost na ravni krajevne 
skupnosti, še posebej z vidika »viktimizacije« prebivalcev. 
V razpravi so bili posebej izpostavljeni sedanji problemi 
v občinah, ker za varstvo okolja upravni organi niso strokovno 
usposobljeni ali pa imajo do njega formalističen odnos. 

9. 

Zelo pogosti očitki so bili na zakon naslovljeni zaradi 
»masovne širitve upravnega aparata«, ki naj ne bi zagotavljala 
večje učinkovitosti. Po mnenju številnih razpravljalcev zakon 
predvideva preveč novih institucij za varstvo okolja, kar lahko 
vodi v hiperorganiziranost in nepreglednost pristojnosti posa- 
meznih organov. Skozi določila zakona naj bi se vsi pristojni 
organi pravzprav podvajali, saj bodo ostale še vse obstoječe 
institucije in životarile še vsaj nekaj časa. Z zakonom naj bi se 
vzpostavljala prešteviina ekološka administracija, ki bo 
porabljala prevelika sredstva, ki ni racionalna za naš prostor 
in čas. Ustanovitev osmih novih institucij ima gotovo 
pomembne materialne posledice, ki naj bi jih predlagatelj 
posebej predstavil. Zakon bi moral bolj upoštevati obstoječe 
potenciale za varstvo okolja in na njih graditi razvoj in ekolo- 
ške usmeritve gospodarstva. 

10. 

S prejšnjim vprašanjem se je v razpravah povezoval še pro- 
blem pomanjkanja visokostrokovnih kadrov, zgolj s prerazpo- 
reditvijo kadrov v okiru Ministrstva za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora pa naj ne bi bilo mogoče doseči potrebne učin- 
kovitosti. Ustreznih kadrov ravno tako ni na drugih upravnih 
in strokovnih ravneh. 

11. 

Največ pripomb in celo izrecnega nasprotovanja se je nana- 
šalo na ustanovitev Slovenskega inštituta za okolje. Tisi, ki 
ustanovitvi inštituta nasprotujejo, svoja stališča gradijo na 
tezah, da v današnji gospodarski situaciji, ko se postavlja 
vprašanje preživetja obstoječih raziskovalnih inštitutov, nI 
smotrno usta 62 navijanje novih, še posebej ker se z razisko- 
valno dejavnostjo na področju varstva okolja že ukvarjajo 
razni inštituti in strokovnjaki v podjetjih. Vsi razpravljalci so se 
strinjali, da sta interdisciplinaren pristop in koordinacija na 
tem področju nujna, vendar naj bi ju v večji meri zagotavljalo 
pristojno ministrstvo. Razpravljalci, ki se jim ustanovitev inšti- 
tuta za okolje ne zdi sporna, so opozarjali predvsem na to, da 
pristojnosti inštituta ne smejo biti preveč vpete v pristojnosti 
državne uprave, saj bi s tem izgubljal potrebno neodvisnost, 
da je potrebno bolj definirati njegove relacije do obstoječih 
znanstveno-raziskovalnih organizacij ter opredeliti njegovo 
strokovno zasedenost, instrumentalno opremljenost in 
potrebna materialna sredstva. V razpravah je bila tudi dana 
podpora tistim nalogam inštituta, ki so povezane s servisira- 
njem državljanov in z njegovo vlogo neodvisnega informacij- 
skega centra. 

12. 

Po mnenju nekaterih razpravljalcev zakon daje preveč pov- 
darka ugotavljanju in spremljanju stanja ter izdelavi številnih 
študij, raziskav in evidenc, za kar se bo porabljala večina 
zbranih sredstev oz. sredstev javnih financ. Zaporednost reše- 
vanja, ki zahteva najprej evidentiranje in proučevanje, šele 
nato pa tudi odpravljanje problemov naj bi pravzaprav pome- 
nila ustavitev tekočega izvajanja nalog. Postavljena .je bila 
teza, da bi bilo bolje sredstva uporabiti v gospodarstvu za 
sanacije in uvajanje ekoloških tehnologij. 

13. 

V zakonu je po mnenju poslancev ustrezno zajeta preventivna 
dejavnost varstva okolja, pomanjkljivo pa obdelana problema- 
tika obstoječega stanja oz. vprašanje sanacije kot odločilnega 
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vpliva na zdravje prebivalstva. Sanacija obstoječega stanja 
naj bi bila pravzaprav glavni problem varstva okolja v Slove- 
niji. V okviru teh razprav je bilo tudi opozorjeno, da odprave 
obstoječih žarišč ni mogoče izvesti v kratkem času, saj bi to 
lahko pomenilo zaprtje velikega števila podjetij, katerim je 
treba prilagoditi pristop v smislu postopnega prilagajanja in 
ustreznih virov sredstev. 

14. 

Poslanci Slovenske ljudske stranke so v razpravah posebej 
opozorili na vlogo kmetijstva pri varovanju okolja, saj naj bi 
bili cilji varstva okolja in kmetijstva identični. Menili so, da bi 
kmetijstvo in pogoji kmetovanja morali biti bolj prisotni v tem 
zakonu, saj je kmetijstvo edina dejavnost, ki fizično prostor 
v celoti obvladuje in bi mu zato morali bolj pripadati pristoj- 
nost in odgovornost za celostno urejanje podeželja in kmetij- 
skega prostora. Po njihovem mnenju bi morali na novo razme- 
jiti vsebino zakona o varstvu okolja in zakona o kmetijstvu 
v smislu, da bi pristojnosti za urejanje podeželja pripadale 
kmetijskemu resorju. 

15. 

V zvezi s koncesijami za rabo in izkoriščanje naravnih boga- 
stev in koncesijami za dejavnosti varstva okolja sta bili izpo- 
stavljeni dve stališči. Pri podeljevanju koncesij naj bi se upo- 
števala prednost lokalnega prebivalstva, saj bi to pozitivno 
vplivalo na večje razvojne perspektive v območjih, kjer se 
ljudje veliko izseljujejo. Materialne odškodnine in rente od 
podeljene kocesije za rabo in izkoriščanje naravnega boga- 
stva pa naj bi ostale na lokalni ravni, v lokalnih skladih, saj 
izkoriščanje naravnih bogastev degradira predvsem kon- 
kretno okolje na lokalni ravni. 

16. 

V razpravah nekaterih poslancev je bil izražen tudi pomislek, 
da zakon uvaja vrsto novih postopkov ob že sedaj splošni 
pravni neučinkovitosti, predvsem pa naj zakon ne bi povzročil 
prevelikih komplikacij pri izdajanju dovoljenj za dejavnosti in 
gradnje. 

17. 

Predstavniki Zveze društev za varstvo okolja Slovenije so 
zahtevali, da naj bo društvom za varstvo okolja v zakonu 
namenjeno več pozornosti tako glede pospeševanja njiho- 
vega dela, obveznega sprejemanja njihovih pobud ter vključe- 
vanja društev v reševanje posameznih problemov varstva oko- 
lja. Društva naj bi po njihovem mnenju imela možnost prido- 
biti določena pooblastila, kadar je to smotrno in potrebno. 

18. 

Čeprav vprašanje organiziranosti državne uprave ni direktno 
vezano na zakon o varstvu okolja, so se tudi razpravi pojavila 
stališča, da bi se Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje 
prostora moralo razdeliti na ministrstvo za varstvo okolja in 
ministrstvo za urejanje prostora ter, da bi bilo potrebno razmi- 
šljati o povezanosti področij varstva okolja in varstva naravne 
dediščine v enem ministrstvu. Ministrstvo za varstvo okolja 
naj bi imelo v vladi tudi posebne pristojnosti. 

V. STALIŠČA PREDLAGATELJA DO NAČELNIH STALIŠČ IN 
PRIPOMB 

1. Glede Izvedljivosti zakona In postopnosti Izvajanja 

Predlagatelj meni, da se pomisleki v zvezi z izvedljivostjo 
zakona in realnimi možnostmi uveljavitve njegovih določb 
glede na stopnjo razvoja in stanje gospodarstva ne nanašajo 
toliko na sam zakon, kot na kontekst izvedljivosti varstva 
okolja v celoti - z vidika ekonomskega, socialnega in politič- 
nega stanja, v katerega bo zakon posegel. 

Ponovno velja poudariti, da obveznosti varovanja okolja, 
vključno z obveznostjo odprave virov obremenjevanja okolja 

niso novost, vpeljana šele s tem zakonom - že do sedaj je bil 
to predmet številnih predpisov, planskih dokumentov in druž- 
benih dogovorov. Zakon o varstvu okolja vspostavlja pred- 
vsem drugačno strukturno mrežo institucionalnih razmerij 
v družbi, ki vplivajo na naravo in pomeni začetek in podlago 
za zakonodajno reformo na področju varstva okolja, ki je ob 
prehodu v parlamentarno demokracijo, tržno gospodarstvo in 
vključevanju v evropske integracijske procese nujna. Zakon 
v bistvu določa predvsem sistem sodobnih administrativnih in 
ekonomskih instrumentov, ki bo nadomestil mehanizme 
samoupravne organiziranosti in družbenega dogovarjanja 
tako, da dobi varstvo okolja kot javna korist v pravnem 
sistemu Republike Slovenije primerno mesto. 

Naravovarstveni koncept, ki ga zakon določa kot okvir politike 
varstva okolja, je nedvomno ambiciozno zastavljen, vendar 
z vidika preventivnega ravnanja in razvoja tudi potreben. 
Enake ali istovrstne instrumente varovanja bi uporabili tudi, 
če bi bili določeni s področnimi predpisi. 

Koncept okolje ohranjajočega razvoja je splošno sprejet kon- 
cept, ki je bil potrjen s podpisi Rio deklaracije o okolju in 
razvoju s strani 120 predsednikov držav in vlad. Ta koncept 
temelji na 27-ih načelih, ki so bila smiselno vgrajena že 
v osnutek zakona, v celoti pa se odražajo v njegovem pred- 
logu. 

Izvedljivost varstva okolja v smislu materialnih posledic 
zakona o varstvu okolja bo seveda odvisna od postopne 
implementacije zakona, predvsem z uveljavitvijo novih ozi- 
roma z revizijo obstoječih podzakonskih predpisov, izhajajoč 
tudi iz nacionalnega programa varstva okolja. 

Pri pripravi zakona predlagatelj ni izhajal iz teze, da bo 
potrebno čez noč uveljaviti vse predvidene pravne institute in 
odpraviti vzroke in posledice zatečenega stanja. Postopnost 
operacionalizacije zakonskih določb je razvidna že iz prehod- 
nih in končnih določb predloga zakona. Z nacionalnim pro- 
gramom varstva okolja kot glavnim mehanizmom kreiranja 
politike varstva okolja pa se bo določalo »presečišče« med 
stopnjo reševanja ekoloških problemov in možnostmi na 
podjetniški in državni ravni - o nacionalnem programu var- 
stvu okolja bo odločal državni zbor, ki je gotovo edini pristo- 
jen za »objektiviziranje« ciljev varstva okolja in materialnih, 
socialnih in drugih možnosti Slovenije. 

Pri pripravi predpisov, ki bodo izhajali iz zakona o varstvu 
okolja in bodo določali postopno prilagajanje zaostrenim 
pogojem varstva okolja (tako glede obveznih ekoloških stan- 
dardov, namenjenih varstvu posameznih naravnih prvin kot 
glede pravil obveznega ravnanja) bodo tako kot v razvitih 
deželah Evrope upoštevani izvedljivost, cena in posledice. 
Dejstvo, da bo brez upoštevanja stroškov varstva okolja v ceni 
proizvodov in brez upoštevanja okoljevarstvenih normativov 
in standardov po letu 1992 vstop na zahodnoevropska tržišča 
težaven ali celo nemogoč, pa bo tudi gospodarstvo sililo 
v čimprejšnjo prilagoditev strožjim zahtevam. 

2. Glede materialnih obveznosti države 

Z ustavo je državi kot nosilcu javnega interesa naložena tudi 
skrb za zdravo življenjsko okolje in s tem seveda predvsem 
tudi tisti del stroškov varstva okolja, ki jih terjajo skupni 
ukrepi na tem področju in subsidiarna odgovornost države 
v primerih, ko povzročitelja obremenitev ni mogoče določiti 
ali kadar ni pravne podlage, da bi odprava obstoječih žarišč 
bremenila povzročitelje. Dejstvo je, da resen in učinkovit 
pristop k varstvu okolja zahteva, da se cena izkoriščanja 
naravnih dobrin in obremenjevanja okolja plača, pri čemer se 
stroški razporejajo primarno na zasebno in sekundarno na 
javno sfero, razen seveda v primerih, ko javna sfera nastopa 
kot povzročitelj obremenitev. 

Stroški subsidiarne odgovornosti države bodo določeni na 
osnovi nacionalnega programa varstva okolja. Dinamika in 
višina porabe sta odvisni od znotraj njega določenih prioritet 
in s tem povezane vsakoletne proračunske politike. Kot izhaja 
iz ustreznih določil predloga zakona, je odločanje o teh zade- 
vah v pristojnosti državnega zbora. 
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Stroški za funkcioniranje Sklada za okolje v prvem letu ne 
bodo presegali stroškov dveh zaposlenih. Ustanovitveni kapi- 
tal Sklada bo sestavljen iz sredstev in obveznosti do virov 
sredstev sklada za sofinanciranje programov varstva okolja, 
ustanovljenega na podlagi Zakona o zagotavljanju in uporabi 
sredstev za varstvo okolja (Ur.l. RS, št. 2/90), iz odprtih terjatev 
do kreditov, danih za namene varstva okolja v okviru prora- 
čunskih sredstev Ministrstva za varstvo okolja in iz deleža 
proračunskih sredstev v letu 1993, ki bodo sorazmerna dose- 
danji višini sredstev na teh proračunskih postavkah. 

Stroški za reorganizacijo in kadrovsko popolnitev ministrstva 
na področju varstva okolja, njegovih zavodov in direkcije, so 
bila predvidena že s proračunom za leto 1992 v skladu s spre- 
jeto sistemizacijo ministrstva za varstvo okolja. V tem smislu 
zakon o varstvu okolja zgolj sankcionira obstoječe stanje. 

Stroški za funkcioniranje republiškega monitoringa so že 
dosedaj sestavni del republiškega proračuna. Predvidena širi- 
tev in izpopolnitev tega sistema bo v bodoče sicer zahtevala 
višja sredstva, vendar v skladu s plani in letnimi programi, in 
ne bodo bistveno odstopala od sedanjih razmerij. 

Za delovanje Slovenskega inštituta za okolje niso, razen 
zagonskih, predvidena nobena posebna sredstva. Inštitut bo 
sredstva za svoje delovanje pridobival na enak način kot 
ostali, že ustanovljeni inštituti, v okviru nacionalnega razisko- 
valnega programa, v okviru nacionalnega programa varstva 
okolja, iz drugih virov financiranja raziskovalne dejavnosti in 
iz drugih virov, predvidenih za financiranje zavodov po 
zakonu o zavodih. 

Če zakon o varstvu okolja po eni strani določa materialne 
obveznosti države tudi na področju varstva okolja, po drugi 
strani s predvidenimi ekološkimi dajatvami prispeva tudi 
k povečanju prihodkov v sistemu javnih financ. V pogojih 
integralnega proračuna bo o porabi denarja, zbranega z eko- 
loškim davkom, taksami in povračili za potrebe varstva okolja 
odločal državni zbor, ko bo določal vsebino in dinamiko 
nacionalnega programa varstva okolja, vsakoletni državni 
proračun oziroma njegovo strukturo in davčni sistem. 

Poudariti velja tudi, da bo zmanjšanje obremenjevanja okolja 
vplivalo tudi na zmsnšanje porabe proračunskih sredstev na 
področju zdravstvenega varstva, intervencij v primeru ekolo- 
ških nezgod in podobno. Razvoj ekološkega podjetništva in 
koncesioniranih javnih služb varstva okolja, za kar si bo 
država prizadevala, pa bo prispeval tudi nova delovna mesta 
in nove možnosti zaposlovanja. 

3. Glede usklajenosti s smernicami ES 

Predlagatelj zakona se ne strinja z oceno, da je obšel trende, 
ki potekajo v Evropi, predvsem gre za Evropo po letu 1992 in 
da se zakon v bistvenih točkah razhaja s smernicami Evrop- 
ske skupnosti. Celo nasprotno - veliko je odklonilnih pri- 
pomb ravno glede tistih inštitutov, ki so v zakon vnešeni 
zaradi prilagajanja Evropski skupnosti, kot je npr. presoja 
vplivov na okolje, javna predstavitev nameravanih posegov 
v okolje, plačilo za obremenjevanje, ipd. 

Kot je bilo že navedeno so bili pri pripravi zakona o varstvu 
okolja upoštevani predvsem splošni predpisi ES - predvsem 
priporočilo o načelu »stroške plača onesnaževalec« in direk- 
tiva o oceni vplivov novih posegov na okolje. Pri pripravi 
predloga zakona pa je predlagatelj upošteval tudi dokumente 
s konference ZN o okolju in razvoju v Rio de Janeiru. 

Evropska skupnost od svojih držav - članic ne zahteva 
enotne pravnosistemske ureditve na področju varstva okolja 
in jim prepušča, da priporočila in obveze vključujejo v svoje 
pravne sisteme na prilagojen način. Enako je ravnal predlaga- 
telj, ko je z zakonom o varstvu okolja začel z zakonodajno 
reformo na področju varstva okolja. 

Iz priloge 1, ki prikazuje predvideno strukturo bodoče norma- 
tivne ureditve področja varstva okolja, je razviden cel spekter 
predpisov, ki bodo izhajali iz zakona o varstvu okolja ter 

drugih zakonov in predpisov, ki bodo »ekologizirani« za ure- 
janje določenih vprašanj varstva okolja. Pri pripravi oziroma 
novelaciji teh predpisov se bo prevzemanje regulative ES 
nadaljevalo - predvsem pri določanju ekoloških standardov 
in pravil ravnanja na področju varstva voda, zraka, tal, rastlin- 
stva in živalstva, varstva pred hrupom in sevanji, ravnanja 
z odpadki in naravnimi snovmi. V teh predpisih bodo urejena 
konkretna vprašanja varstva posameznih naravnih prvin, ki so 
jih razpravljalci v osnutku zakona pogrešali. 

4. Glede Istočasne predložitve področnih zakonov In 
podzakonskih predpisov 

Iz samega zakona o varstvu okolja in še bolj iz priloge, ki kaže 
celotno strukturo normativne ureditve področja, izhaja, da 
gre za zelo obsežen in zahteven projekt predpisov, še posebej 
z ozirom na upoštevanje obveznosti številnih mednarodnih 
pogodb in ekonomske dimenzije, ki jih je potrebno upoštevati 
pri uveljavitvi posamičnih ekoloških standardov in pravil 
obnašanja. Predlagatelj je prepričan, da ni smotrno odlagati 
sprejema zakona o varstvu okolja na čas, ko bodo pripravljeni 
tudi vsi iz njega izhajajoči predpisi, saj uveljavlja mehanizme, 
ki so nujni takoj, če računamo na nov investicijski ciklus 
v gospodarstvu in infrastrukturi, tudi s pomočjo tujega kapi- 
tala (presoja vplivov na okolje, splošni pogoji izkoriščanja 
naravnih bogastev). 

Tako mora npr. vsaka kandidatura za posojilo Evropske 
banke za obnovo in razvoj vsebovati projekt, katerega 
sestavni del je presoja vplivov nameravanega posega na oko- 
lje. Pri tem Evropska banka tako glede vsebine kot tudi glede 
postopka izvedbe presoje izhaja iz zahtev direktive ES o pre- 
soji vplivov na okolje. 

5. Glede razmejitve z zakonodajo mejnih področij 

Razmejitev je razvidna iz priloge 1, ki prikazuje strukturo 
bodoče normativne ureditve področja varstva okolja. Po načr- 
tovani ureditvi se bo varstvo okolja urejalo: 

- neposredno z zakonom o varstvu okolja in z na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi, ki urejajo splošna vprašanja var- 
stva okolja, varstvo posameznih naravnih prvin in druga vpra- 
šanja obremenjevanja okolja ter pravila ravnanja v zvezi z var- 
stvom okolja, 

- z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezne javne službe 
varstva okolja, 

- z zakoni in predpisi, ki urejajo sisteme raziskovanja, plani- 
ranja, programiranja, javnih služb, lastninskih in obligacijskih 
razmerij, zavarovanja pred odgovornostjo, državne uprave in 
njene organiziranosti, lokalne samouprave, financiranja javne 
porabe, carin, davkov in kazenskih sankcij. 

Poleg tega se varstvo okolja ureja tudi z zakoni in predpisi, ki 
na podlagi načel in splošnih pogojev, določenih z zakonom 
o varstvu okolja: 

- urejajo posamezne vrste ekosistemov in njihovo varstvo, 
varstvo naravnih vrednot in pogoje izkoriščanja ter varstva 
drugih naravnih dobrin in bogastev, in ki 

- urejajo sistem ali posamezna vprašanja poseganja v prostor 
in gradenj. 

Celovitost varstva okolja naj bi zagotavljalo tudi upoštevanje 
temeljnih načel zakona o varstvu okolja pri normativnem 
urejanju zdravstvenega varstva ljudi, živali in rastlin, varstva 
pri delu in drugih oblik varstva pred nevarnostmi ter izvajanja 
posameznih gospodarskih in drugih dejavnosti. 

6. Glede zakona o varstvu narave 

Sistemsko normativna izhodišča urejanja varstva narave so 
bila obrazložena v uvodnem poglavju obrazložitve. Skaladno 
s sklepi Komisije Skupščine RS za varstvo okolja in naravno 
dediščino in medresorskega usklajevanja je predlog zakona 
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v primerjavi z njegovim osnutkom dopolnjen tako, da je 
v ciljih, temeljnih načelih, definicijah pojmov in v posameznih 
določbah bolj eksplicitno obravnavana tudi narava in njeno 
varstvo. 

V predlog zakona je vključen nov 29. člen, ki je v celoti 
namenjen operacionalizaciji varstva prostoživečih živalskih in 
prostorastočih rastlinskih vrst ter njihovih habitatov z vidika 
ohranjanja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnovesja. 
Pri pripravi predpisov, izhajajočih iz tega člena, bodo upošte- 
vane tudi določbe mednarodnih konvencij (npr. Bernska kon- 
vencija o varstvu evropske flore, favne in naravnih habitatov, 
Bonnska konvencija o varstvu migratomih vrst živali, Was- 
hingtonska konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi 
vrstami samonikle flore in favne, Konvencija o biološki razno- 
vrstnosti iz Ria de Janeira) in direktive Evropske skupnosti, ki 
se na te vidike varstva narave nanašajo. 

Predlagatelj na tem mestu še enkrat poudarja, da vsi meha- 
nizmi, ki jih določa predlog zakona za varstvo okolja, varujejo 
naravo in njene dele, še posebej to velja za postopek presoje 
vplivov na okolje ter študijo ranljivosti okolja kot obvezno 
podlago prostorskih planskih aktov ter vseh sektorskih načr- 
tov gospodarjenja z naravnimi dobrinami. Predlagatelj pa se 
ne strinja z oceno, da se zakon o varstvu okolja ukvarja zgolj 
z razmerjem »polucija - sanacija«, kar naj bi bil razlog, da se 
varstvo narave uredi s posebnim zakonom. 

7. Glede centralizacije pristojnosti 

Zakon o varstvu okolja glede na preteklo samoupravno teorijo 
in prakso, res prinaša večjo centralizacijo funkcij in pristojno- 
sti na področju varstva okolja na ravni države. Po eni strani 
gre za prenos nekaterih fukcij, ki so jih do ukinitve konec leta 
1989 opravljale samoupravne interesne skupnosti, na državne 
organe, po drugi pa za večjo koncentracijo pristojnosti za 
varstvo okolja v ministrstvu, ki je za stanje na tem področju 
odgovorno. 

Prenos nalog na državo narekuje tudi ustava, ki v 121. členu 
določa, da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva. 
Dekoncentracija teh nalog bo odvisna od rešitev, ki bodo 
sprejete v zvezi z upravnimi okraji v okviru novega zakona 
o upravi, ki predvideva poseben zakon, ki bo določil območja 
upravnih okrajev. 

Decentralizacija pa je odvisna od prihodnje ureditve lokalne 
samouprave, pri čemer je potrebno upoštevati tudi ustavne 
določbe o lokalni samoupravi in o možnostih in načinih pre- 
nosa posameznih nalog iz državne pristojnosti na občine, 
mestne občine in širše lokalne skupnosti. V okviru možnosti, 
ki jih daje ustava, zakon prenaša nekatere naloge v okvir 
razvojnih nalog mestnih občin in določa pogoje, ki jih bodo 
morale izpolnjevati občine, da se jim bo lahko z zakonom 
preneslo v opravljanje posamezne naloge varstva okolja. 

Predlagane rešitve temeljijo tudi na dejstvu, da ustava nalaga 
skrb za zdravo življensko okolje državi. V tem okviru je moč- 
nejša vloga države kot skrbnika javnega interesa na področju 
varstva okolja potrebna in nujna. Država ima tudi v razvitih 
državah na področju varstva okolja dovolj pomembno vlogo, 
saj trg tudi tam, kjer njegovo delovanje ni bilo za daljše 
obdobje zamenjano s planskim modelom socialističnega 
gospodarstva, znotraj sebe nima izdelanih samogibnih nači- 
nov uravnavanja odnosa med človekom in naravo. Problema- 
tika okolje ohranjujočega razvoja je prezahtevna, da bi jo bilo 
možno reševati zgolj s spontanostjo trga in zavestjo ekološko 
naravnanih družbenih skupin. 

Načelo » Comand and Control« se kaže v večjem obsegu tudi 
zato, ker so vsi instrumenti države oziroma nastavki zanje 
vsebovani v enem zakonu. Predlagatelj pa se ne strinja 
z očitki, da bodo zaradi centralizacije ogrožene obstoječe 
možnosti in uveljavljeni potenciali varstva okolja. Zakon o var- 
stvu okolja skladno z možnostmi, ki jih daje ustava, prenaša 
določene naloge na lokalno samoupravo, še posebej na 
mestne občine in širše lokalne skupnosti. Zakon o varstvu 
okolja pa tudi posameznikom in njihovim asociacijam ter 
nevladnim organizacijam s področja varstva okolja nalaga 

odgovornost za varstvo okolja in jih z vrsto instrumentov, 
kljub očitkom o potencialnem zavlačevanju postopkov dovo- 
ljevanja posegov v okolje zaradi tega, vključuje v soodločanje 
v njihovem ožjem in širšem okolju, predvsem pa tudi 
v postopke sprejemanja konkretnih odločitev pri posegih 
v okolje. 

Raziskovalci in drugi strokovnjaki na raznih področjih razvoja 
in v samem gospodarstvu bodo tudi v bodoče imeli obilo 
možnosti za iskanje in uveljavljanje z okoljem uglašenih teh- 
nologij in drugih rešitev, saj zakon izpostavlja načelo, da 
morajo povzročitelji odpraviti vire in posledice svojega čez- 
mernega obremenjevanja okolja. Javne službe varstva okolja 
se zagotavljajo le za dejavnosti in zadeve, ki jih povzročitelji 
obremenitev ne morejo zagotoviti sami ali kadar se ne zago- 
tavljajo na trgu. Odprta je tudi možnost gospodarskim in 
drugim organizacijam ter posameznikom za pridobivanje 
koncesij na področju javnih služb varstva okolja, kar velja tudi 
za področje monitoringa stanja okolja. 

B. Glede pristojnosti lokalne samouprave 

Ob pripravi predloga zakona o varstvu okolja so bile, kar je 
bilo omenjeno že zgoraj, upoštevane določbe ustave o lokalni 
samoupravi in njenih pristojnostih ter možnostih za prenos 
nalog iz državne pristojnosti nanje. Pri določanju nalog, ki jih 
lahko opravlja na področju varstva okolja lokalna skupnost, 
se je predlagatelj zakona odločal tudi na podlagi izhodišč 
zasnove lokalne samouprave v Sloveniji, ki predvideva nasta- 
nek 250-300 občin. To pa pomeni, da bo malo okoljevarstve- 
nih vprašanj, ki bi zadevala zgolj območje ene same občine. 

Viri financiranja lokalnih skupnosti so predvsem predmet 
zakona o lokalni samoupravi in zakonodaje, ki ureja oziroma 
bo na novo urejala financiranje javne porabe. Že iz ustave pa 
izhaja, da država lokalni skupnosti za opravljanje tistih nalog, 
ki jih z zakonom prenese v izvajanje lokalni skupnosti, zago- 
tovi tudi potrebna sredstva. 

Vidik »viktimizacije« prebivalcev se z zakonom o varstvu 
okolja veže predvsem na upravne in sodne postopke, v katerih 
imajo vlogo stranke v postopku oz. imajo možnost uveljavljati 
pravico do zdravega okolja v skladu z zakonom. 

Opozorila o pogosto nestrokovnem delu upravnih organov 
sedanjih občin je predlagatelj upošteval tako, da je določil 
obveznost izpolnjevanja pogojev, ki jih mora izpolnjevati 
lokalna skupnost, da se nanjo lahko prenesejo naloge varstva 
okolja iz državne pristojnosti. 

9. Glede širitve upravnega aparata 

Z zakonom o varstvu okolja se ne ustanavlja osem novih 
institucij, ki bi skupaj z obstoječimi predstavljale preštevilno 
ekološko administracijo. Znotraj Ministrstva za varstvo okolja 
in urejanje prostora namreč že po veljavnem zakonu o organi- 
zaciji in delovnem področju republiške uprave obstajajo vsi 
zavodi in direkcije, z zakon o okolju uveden inšpektorat za 
varstvo okolja pa se ne bo ustanovil kot nov organ v sestavi, 
temveč se bo vanj preoblikoval obsoječi vodnogospodarski 
inšpektorat. 

Svet za varstvo okolja kot neodvisno in samostojno telo, ki ga 
ustanovi Državni zbor in ki po mnenju predlagatelja pomeni 
pomemben mehanizem vpliva in kontrole civilne družbe nad 
državo, si predstavljamo kot neprofesionalno telo. Njegove 
naloge so v predlogu zakona jasno določene. 

Poseben Sklad za sofinanciranje programov varsta okolja je 
bil ustanovljen kot pravna oseba že z Zakonom o zagotavlja- 
nju in uporabi sredtev za varstvo okolja. Zakon o varstvu 
okolja ta Sklad nadomešča s Skladom za okolje Republike 
Slovenije in delno razširja njegove naloge. Sklad ne predstav- 
lja oblike izvenpro- računske porabe, saj gre za samostojno 
finančno organizacijo z lastnimi viri sredstev, pri čemer 
seveda proračunski vir ni izključen, ni pa med primarnimi. 
Njegov temeljni namen je kreditiranje investicij na področju 
varstva okolja, zlasti investicij republiških javnih služb varstva 
okolja, obveznih lokalnih javnih služb, investicij v naprave in 
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tehnologije varstva okolja in za okolje neoporečne tehnolo- 
gije in izdelke. Sklad bo pod nadzorom Državnega zbora. 

Z zakonom se tudi ne ustanavlja nova zbornica na področju 
varstva okolja. V prvi vrsti je predvideno združevanje 
v splošno, torej obstoječo, gospodarsko zbornico. Šele 
sekundarno, če v okviru splošne zbornice ne bo zagotovljena 
posebna samostojna panožna organizacija (združenje) za 
področje varstva okolja, je predvidena ustanovitev posebne 
samostojne zbornice na področju varstva okolja. Povsem 
jasno pa je, da morajo za državna podjetja oziroma državne 
zavode veljati drugačna pravila povezovanja, kot je povezova- 
nje na način in ob načelih veljavnega zakona, ki ureja Gospo- 
darsko zbornico Slovenije. 

Kljub navedenemu pa je potrebno opozoriti, da vsako novo 
urejanje razmerij, in to velja tudi za področje varstva okolja, 
terja kvalitativno in kvantitativno ustrezno število zaposlenih. 

Ugovor o preštevilnosti državne in lokalne administracije in 
zahteva po njenem procentualno linearnem zmanjševanju na 
vseh resornih področjih se morata soočiti s selektivnim razmi- 
šljanjem - na tistih področjih, ki jih bodo v večji meri reguli- 
rali tržni mehanizmi, bo možno upravo skrčiti bolj kot na 
tistih, ki zaradi zagotavljanja javne koristi potrebujejo višjo 
stopnjo državne regulative, če pa očitki o hiperorganizirano- 
sti in nepregledosti državnega aparata pravzaprav pomenijo 
strah pred birokratizacijo in uzurpacijo oblasti s strani 
državne uprave, je seveda treba opozoriti, da se to vprašanje 
v demokratičnih ureditvah rešuje z ustreznimi kontrolnimi 
mehanizmi civilne družbe. 

10. Glede problematike kadrov na področju varstva okolja 

Ugovori iz razprav o preveliki širitvi števila institucij na 
področju varstva okolja, ki opozarjajo na hkratno pomanjka- 
nje ustreznih kvalitetnih kadrov na upravnih in strokovnih 
ravneh za izvajanje vseh z zakonom določenih nalog, so na 
nek način v nasprotju s trditvami, da v gospodarstvu in razi- 
skovalni sferi obstaja dovolj strokovnih potencialov. 

Ker bo uvajanje instrumentov varstva okolja, ki jih določa 
zakon, potekalo postopno in selektivno, se bo skladno s tem 
in drugimi pogoji morala spreminjati tudi usposobljenost 
državnega aparata in razvejanost okoljevarstvenih organiza- 
cij. Kratkoročno to seveda pomeni zagotavljanje pogojev za 
zaposlitev obstoječih kvalitetnih strokovnjakov tudi v držav- 
nih institucijah, dolgoročneje pa dopolnjevanje izobraževala- 
nih programov tako, da bodo omogočali pridobivanje sodob- 
nega splošnega in specialnega ekološkega znanja (tudi za 
delo v državni upravi). To pa je že ena od vsebin nacionalnega 
programa varstva okolja. 

11. Glede ustanovitve Slovenskega Inštituta za okolje 

V predlogu zakona o varstvu okolja predlagatelj kljub pripom- 
bam in nekaterim nasprotovanjem ohranja določbe o ustano- 
vitvi Slovenskega inštituta za okolje, ki naj bi se ustanovil kot 
javni raziskovalni zavod za namenom zagotavljanja kompleks- 
nih raziskav celovitega pristopa pri raziskavah na področju 
varstva okolja. Res je, da se s posameznimi, največkrat speci- 
aliziraimi raziskavami na področju varstva okolja ukvarja vrsta 
eminentnih raziskovalnih institucuj in posameznikov, res pa 
je tudi, da je gostota teh potencialov in rezultatov velika 
predvsem na naravoslovno-tehničnem področju in manjša 
na drugih, npr. družboslovnem ter da so kompleksne interdis- 
ciplinarne raziskave same po sebi vedno večja nujnost. 
Takšno razmišljanje je potrdila tudi že večkrat omenjena 
konferenca v Rio de Janeiru z afirmacijo okolje ohranjajočega 
razvoja kot edine možnosti preživetja in z naravo uglašene 
izrabe naravnih dobrin kot nujne dopolnitve tehnicističnim 
pristopom k problematiki varstva okolja. 

Takšno kompleksnost pristopa in njegove znanstveno-razi- 
skovalne okvire bi težko zagotavljala le večja koordinacija 
obstoječega raziskovalnega dela, ki bi jo zagotavljala pri- 
stojna ministrstva. 

Predlagatelj zakona se strinja, da je potrebno inštitutu zago- 
toviti potrebno neodvisnost in preprečiti njegovo vpetost 
v pristojnost državne uprave, zato se v predlogu zakona 
določbe o vsebini dela in nalogah inštituta opuščajo. 

12. Glede prevelikega poudarka Izdelavi študij, raziskav In 
evidenc 

Učinkovito varstvo okolja brez kakovostnega spremljanja emi- 
sij in imisij, pa tudi drugih podatkov o vzrokih in posledicah 
obremenjevanja okolja seveda ni možno, prav tako ne brez 
strokovnih analiz in drugih raziskav o problemih in optimalnih 
rešitvah zanje, tudi na nacionalni ravni. Raziskave, evidence 
in monitoring so podlaga za prostorsko planiranje, nacionalni 
program varstva okolja, sektorske načrte gospodarjenja 
z naravnimi dobrinami, ukrepe države, presojanje vplivov na 
okolje, poleg tega pa bodo informacije o okolju kot javni in 
uradni podatki na razpolago vsem, ki jih bodo potrebovali za 
svoje delovanje in podlaga za vključevanje v mednarodne 
informacijske sisteme. Na razpolago bodo tudi posamezni- 
kom in njihovim asociacijam pri uveljavljanju pravice do zdra- 
vega okolja. 

Zakon o varstvu okolja šele vzpostavlja obveznosti in pristoj- 
nosti na področju informacijskega sistema, s podzakonskimi 
predpisi pa bo določen njegov obseg. Obstoječi sistemi zbira- 
nja in obdelave podatkov bodo vanj vključeni. Nikjer v zakonu 
pa ni določena takšna zaporednost reševanja, ki bi do vzpo- 
stavitve informacijskega sistema ustavila obstoječa prizade- 
vanja in izvajanje nalog, ki že tečejo. 

13. Glede preventive In sanacl/e 

Zakon o varstvu okolja določa tudi odgovornost odprave virov 
in posledic obremenjevanja okolja, tako med cilji varstva 
okolja in v temeljnih načelih, kot v poglavju o ukrepih, o pose- 
gih v okolje in sanaciji ter v poglavju o financiranju. Povzroči- 
telja obremenitve in njegovega pravnega naslednika zavezuje 
k zmanjšanju ali odpravi čezmernih obremenitev in poškodb 
okolja, ki jih je povzročil. 

Zakon predpisuje izdelavo sanacijskih programov v določenih 
primerih in pridobitev soglasja k njihovi vsebini, pa tudi mož- 
nost začasne ali stalne prepovedi obratovanja, uporabe snovi 
in tehnološkega postopka ter opravljanje dejavnosti, če kriz- 
nega stanja ni moogoče odpraviti drugače. Zakon določa tudi 
subsidiarno odgovornost republike in lokalne skupnosti za 
odpravo virov in posledic obremenjevanja okolja v določenih 
primerih. S konkretnimi primeri saniranja obstoječega stanja, 
se bo ukvarjal nacionalni program varstva okolja, ki bo tudi 
določal prioritete pri odpravljanju onesnaževanja in onesna- 
ženosti glede na zastavljene globalne, državne, regionalne in 
lokalne cilje varstva okolja. Posebej še opozarjamo na 36. 
člen, ki določa ukrepe, potrebne za odpravo virov in posledic 
čezmernih obremenitev na podlagi inšpekcijskega nadzor- 
stva. 

14. Glede vloge kmetijstva pri varstvu okolja 

Enako, kot to velja tudi na drugih področjih, je v »Agendi 21« 
s konference v Riu de Janeiru, ki predstavlja celovit program 
aktivnosti za varstvo okolja v 21. stoletju, vključeno tudi kme- 
tijstvo, pri čemer je cilj zagotoviti vključevanje načela okolje 
ohranjajočega razvoja v kmetijsko politiko in načrtovanje na 
tem področju. 

Zato tudi iz zakona o varstvu okolja (16., 17. in 18. člen), kakor 
tudi iz strukture bodoče normativne ureditve področja varstva 
okolja (priloga) izhaja, da bo vprašanja ekosistema kmetijskih 
zemljišč urejal poseben zakon, ki bo določal podrobnejše 
pogoje izkoriščanja naravne dobrine in tudi ukrepe varovanja 
ekosistema. Pri tem bo izhajal iz temeljnih načel varstva 
okolja in splošnih pogojev, ki jih določa zakon o varstvu 
okolja. Kmetijska zemljišča bo seveda varoval, upravljal in 
izkoriščal lastnik oz. kmetovalec v skladu s predpisi in sicer 
tako tistimi, ki določajo pogoje izkoriščanja in uporabe, kot 
tistimi, ki določajo pogoje varovanja. Takšno ureditev izhaja 
tudi iz ustave, saj mora ne le način pridobivanja temveč tudi 
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način uživanja lastnine biti takšen, da je med ostalimi zago- 
tovljena tudi njena ekološka funkcija. 

Res je, da sta ohranitev obdelovalnih površin in kvalitete prsti 
skupni interes kmetijstva in varstva okolja, pa tudi zmanjševa- 
nje onesnaženosti okolja je gotovo v interesu kmetijstva 
zaradi pogojev pridelovanja zdrave hrane. Hkrati pa je kmetj- 
stvo eden od potencialnih in stvarnih povzročiteljev obreme- 
nitev okolja (n.pr. onesnaževanje podtalnice, velike živinske 
farme itd.), ki mu država enako kot drugim kot skrbnik varstva 
okolja določa pravila ravnanja in s tem zagotavlja z ustavo 
določeno ekološko funkcijo lastnine. Težko pa je pristati na 
tezo, da je kmetijstvo samo v pogojih tržnega gospodarstva 
sposobno postavljati sebi vse za okolje ohranjajoč razvoj 
potrebne omejitve - za to povsod v razvitem svetu skrbijo 
z administrativnimi ukrepi (ki seveda vključujejo tudi spodbu- 
jevalne) in sistemom dovoljenj resorji, ki so odgovorni za 
varstvo okolja in/ali varstvo naravnih dobrin in bogastev. 

15. Glede lokalnega vidika koncesij 

V predlogu zakona o varstvu okolja sta upoštevani obe 
temeljni usmeritvi iz razprav ob osnutku zakona. Tako je 
v predlog zakona vključena izrecna določba (v 21. členu), da 
vlada določi kriterije in način uveljavljanja prednostne pravice 
pri pridobivanju koncesije na podlagi javnega razpisa. Pri 
določanju teh kriterijev jo zakon zavezuje, da upošteva zlasti 
potrebe lokalnega prebivalstva, demografsko ogroženost 
območja in pretekle ter obstoječe pravice koncesijskega zna- 
čaja. V primeru, ko gre za lokacijsko pogojenost koncesije 
predvsem v smislu neposredne povezanosti koncesionarja 
z določeno lokacijo, pa zakon dovoljuje tudi podelitev konce- 
sije brez javnega razpisa. 

V zakonu je tudi izrecno določeno, da vlada določi kriterije, 
po katerih se bo delilo plačilo za podeljeno koncesijo med 
republiko in lokalno skupnostjo, kadar gre za koncesijo na 
naravni dobrini, ki je v lasti republike. 

16. Glede povečanega števila postopkov In dovoljen/ 

Predlagatelj se strinja z ugotovitvijo iz razprav ob osnutku 
zakona, da je splošna pravna neučinkovitost, predvsem pa 
neupoštevanje pravnih predpisov, eden glavnih problemov 
nadaljnjega razvoja in da je potrebno pri vzpostavljanju novih 
pravnih temeljev zagotoviti poenostavitev in skrajšanje 
postopkov. Hkrati pa se zaveda tudi dejstva, da učinkovitega 
varstva okolja brez določenih postopkov, ki imajo za posle- 
dico dovoljenje, ni mogoče izvajati. 

Gre predvsem za postopke, povezane s pripravo planskih 
aktov, in postopke v zvezi z dovoljevanjem posegov v okolje. 
Postopki v zvezi z dovoljevanjem posegov v okolje bodo 
racionalizirani z ustrezno področno zakonodajo. Tako bodo 
npr. postopki za izdajo dovoljenja za poseg v prostor raciona- 
lizirani z novo zakonodajo o urejanju prostora in gradnjah. 

Da ne bi povečevali števila postopkov, predlog zakona veže 
postopek presoje vplivov na okolje po eni strani samo na tiste 
posege, za katere bo presoja obvezna na podlagi seznama, ki 
ga bo predpisala vlada, po drugi strani pa je vezan na tiste 
posege, za katere je že predpisano dovoljenje kot podlaga za 
pričetek njihovega izvajanja. To pomeni, da se število postop- 
kov zaradi presoje vplivov na okolje ne bo povečalo. Res pa je, 
da bo razširjen obseg postopka, kar je logično, saj se v celo- 
ten postopek vključuje postopek za izdajo okoljevarstvenega 
soglasja. 

Pri določanju tega postopka je predlagatelj izhajal iz načel 
Rio deklaracije o okolju in razvoju, ki zahtevajo vključitev 
presoje vplivov na okolje v nacionalno zakonodajo, poleg 
tega pa tudi vključitev prizadete javnosti na ustrezni (lokalni) 
ravni v proces odločanja. Posebaj so bile upoštevane tudi 
zahteve direktive Sveta Evropskih skupnosti o presoji vplivov 
na okolje, zlasti glede vprašanj, ki se nanašajo na obveznost 
presoje, vsebino poročila o vplivih na okolje, o sodelovanju 
drugih oblastnih organov, o javni obravnavi in javnem zasliša- 
nju, o obveščanju javnosti in o obveščanju sosednjih držav. 
Vsebina poročila o presoji vplivov na okolje je usklajena 

z aneksom III k navedeni direktivi, medtem ko bosta aneks I in 
aneks II uporabljena pri določanju seznama posegov v okolje, 
ki se podvržejo presoji vplivov na okolje. Kot rečeno, bo ta 
seznam določila in predpisala vlada. 

17. Glede vloge društev za varstvo okolja 

Društva, strokovna in druga združenja ter druge nevladne 
organizacije imajo svoje mesto tudi v zakonu o varstvu okolja. 
Že v 4. členu se uvrščajo med tiste subjekte, ki zagotavljajo 
varstvo okolja. Sodelovanje državnih in lokalnih organov 
z njimi je predpisano v 7. členu kot eno temeljnih načel 
varstva okolja (načelo sodelovanja). V postopku presojanja 
vplivov na okolje je sodelovanju javnosti dan velik poudarek, 
tako da se društva s svojimi pobudami, mnenji in pripombami 
lahko vključujejo. Med javnimi stroški varstva okolja, za 
katere zagotavlja sredstva država (82. člen) je tudi financira- 
nje pomoči društvom, interesnih združenj in drugih nevladnih 
organizacij s področja varstva okolja. S svojimi pobudami 
lahko društva vplivajo na začasno zavarovanje posameznega 
naravnega bogastva, kadar se jim zdi to potrebno (34. člen), 
lahko pa tudi vložijo tožbo za ustavitev izvajanja posega 
v okolje skladno s 15. členom. Predlagatelj zato meni, da 
zakon dovolj poudarja vlogo društev, drugih interesnih zdru- 
ženj in nevladnih organizacij s področja varstva okolja. 

18. Glede delitve ministrstva 

Vprašanje v zvezi z morebitno delitvijo Ministrstva za varstvo 
okolje in urejanje prostora v dve ministrstvi, pri čemer naj bi 
imelo ministrstvo za varstvo okolja večje pristojnosti, se bo 
reševalo ob sprejemanju novega zakona o organizaciji repu- 
bliške uprave. 

VI. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PREDLOGA ZAKONA GLEDE NA REŠITVE V OSNUTKU IN 
UPOŠTEVANJE PRIPOMB IZ OBRAVNAVE 

Predlagatelj v predlogu zakona ohranja koncept varstva oko- 
lja, temeljna načela in instrumente pravne in administrativne 
narave kot so bili predvideni že z osnutkom zakona. Delno je 
spremenjen vrstni red poglavij, tako da sta poglavji VIII Kon- 
cesija na naravnih dobrinah in VI. Posebni ukrepi varstva 
okolja prenošeni naprej kot poglavje II. in IV. Celoten tekst je 
predlagatelj skušal čimbolj racionalizirati, zato so izpuščene 
določbe, glede katerih so bile dane pripombe, da so bolj 
programske kot normativne narave. Na tej podlagi ima bese- 
dilo predloga zakona v primerjavi z njegovim osnutkom 21 
členov manj. 

1. Temeljne določbe 

V 1. poglavju »Temeljne določbe« je nakaj pomembnejših 
sprememb. Dopolnjena sta člena 1. (namen zakona) in 3. (cilji 
varstva okolja) tako, da so vanju vključene zahteve Rio dekla- 
racije o okolju in razvoju. Povdarjajo predvsem okolje ohra- 
njajoč razvoj (sustainable development), smotrno rabo narav- 
nih dobrin, trajno ohranjanje vitalnosti narave, in biološko 
raznovrstnost in avtohtonost biotskih vrst kot temeljne cilje 
varstva okolja. 

Besedilo 2. člena, ki je v osnutku določal, kaj obsega sistem 
varstva okolja, je spremenjeno v celoti. Novi 2. člen ureja 
razmejitev pristojnosti glede zadev varstva okolja med državo 
in lokalnimi skupnostmi, s čimer je upoštevana tudi pripomba 
poslanca gospoda Jurija. 

V 4. členu so na podlagi pripomb iz razprave med subjekte, ki 
so dolžni skrbeti za varstvo okolja uvrščeni tudi državljani in 
drugi prebivalci kot posamezniki in organizirani v razne 
nevladne organizacije. Določba o tem, kdo se šteje za povzro- 
čitelja obremenitev okolja je prenesena v 5. člen (pojmi). 

V 5. členu (6. člen osnutka) so na podlagi pripomb iz razprav 
in že omenjenih dokumentov s konference OZN o okolju in 
razvoju v Riu de Janeiru dopolnjene in spremenjene nekatere 
definicije, predvsem tiste, ki se nanašajo na okolje in njegove 
sestavine. Dodan je pojem narave kot celokupnosti material- 
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nega sveta, definirani pa so tudi komunalni odpadki in komu- 
nalne odpadne vode, kar je potrebno zaradi določanja obvez- 
nih lokalnih javnih služb varstva okolja. Predlagatelj definicije 
pojmov, ki so potrebne za konciznost, zakona ohranja 
v zakonu, kljub pripombam, da bi se iz zakona izločile v pod- 
zakonski akt, saj meni, da so pomembna in sodobna sestavina 
predpisa, ki je kot praksa uveljavljena v vseh modernih zako- 
nodajah. Predlagatelj tudi še enkrat opozarja, da je namen teh 
definicij zgolj njihova uporaba v tem zakonu in na njegovi 
podlagi izdanih predpisih in da ni njihov namen popolna 
znanstvena in strokovna razdelanost. 

V okviru podpoglavja »Temeljna načela« so ohranjena vsa 
temeljna načela varstva okolja iz osnutka zakona, razen 
načela spoštovanja mednarodnih norm (16. člen osnutka), ker 
je njegova vsebina že smiselno določena v 8. členu Ustave 
Republike Slovenije. 

Načelo celovitosti (6. člen) je dopolnjen z obveznostjo repu- 
blike oz. lokalne skupnosti, da zagotavljata kolektivne ukrepe 
varstva okolja, ki so potrebni za dosego skupnih ciljev na tem 
področju, ter z obveznostjo zagotavljanja javnih služb varstva 
okolja. S tem je konzumirana tudi vsebina 5. člena osnutka 
zakona. 

Načelo sodelovanja (7. člen) je razširjeno tako, da vsebuje 
tudi zagotavljanje solidarnosti pri reševanju tako globalnih 
kot meddržavnih vprašanj varstva okolja na ravni države kot 
pri reševanju regionalnih vprašanj na lokalni ravni. Razširitev 
je skladna z Rio deklaracijo o okolju in razvoju, ki sodelovanje 
in solidarnost povdarja zaradi planetarnih razsežnosti ekolo- 
ške krize. 

Bistvena je dopolnitev načela odgovornosti povzročitelja 
obremenitve (9. člen), ki določa, da se dolžnost odprave vira 
in posledice obremenjevanja okolja prenaša tudi na povzroči- 
teljevega pravnega naslednika ter da prenos lastnine ni dopu- 
sten brez prevzema z njenimi uživanjem povezanih in ovred- 
notenih okoljskih bremen, prenos lastnine pa mora obsegati 
tudi ureditev obstoječih odškodninskih zahtevkov. S tem 
v zvezi je med pojmi v 5. členu dodana tudi definicija okolj- 
skega bremena. Razširitev načela odgovornsoti je smotrna in 
potrebna ob zavedanju, da je eden od najpomembnejših pro- 
cesov v Sloveniji ob prehodu v tržno gospodarstvo lastninsko 
preoblikovanje podjetij, v katerem bo družbena lastnina 
dobila znanega lastnika. V tem procesu okoljska bremena ne 
smejo ostati neovrednotena in brez »lastnika*. Ker je doseda- 
nji razvoj temeljil tudi na vse večjem obremenjevnaju okolja, 
je potrebno v bilanci lastnine pri njenem prenosu nedvomno 
določiti tudi obseg in višino obveznosti novega lastnika za 
odpravo posledic, oziroma načine ekološke valorizacije po- 
djetij. 

Upoštevanje tega temeljnega načela je nujno potrebno pred- 
vsem v zakonu o lastninjenju podjetij, potreben pa bo tudi 
predpis, ki bo določil metodologijo določanja in vsebino teh 
obveznosti. 

V 10. člen u je za spodbujanje manjšega obremenjevanja oko- 
lja predviden ekološki davek. Vanj so vnešeni tudi kriterijiza 
njegovo določanje. Ker bo predmet predpisov o prometnem 
davku, je izpuščen 95. člen osnutka. Stroški obremenjevanja 
okolja niso le stroški odprave posledic obremenjevanja, 
ampak zajemajo tudi stroške preprečevanja čezmernih in 
nedovoljenih obremenitev okolja tako na individualni kot 
kolektivni ravni ter plačilo za rabo in izkoriščanje naravnih 
prvin, zato pripombe v nasprotni smeri niso bile upoštevane. 

Upoštevana tudi ni bila pripomba o posebnem odškodnin- 
skem skladu, iz katerega bi se plačevale odškodnine, preden 
bi bila dokazana odgovornost oziroma, kadar te ne bi bilo 
mogoče naprtiti znanemu povzročitelju. Predlagatelj je mne- 
nja, da je potrebno v vsakem primeru najprej ugotoviti odgo- 
vornost, kolikor to iz dejanskih ali pravnih razlogov ni 
mogoče, pa zadostuje subsidiarna odgovornost države. 

V zvezi z načelom obveznega zavarovanja (11. člen predloga), 
ki obvezuje povzročitelje tveganja, da se morajo zavarovati 
proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzročijo tretjim 

osebam, državi ali lokalni skupnosti z ekološko nezgodo, se je 
predlagatelj na podlagi pripomb odločil, da bodo ta vprašanja 
urejena z zakonom, ki ureja sistem premoženjskega in oseb- 
nega zavarovanja. Dodano pa je pooblastilo vladi, da predpiše 
primere in varščine za povračilo morebitne škode zaradi 
onesnaženja okolja. 

Pripombe poslanca SKD g. Lampreta, da načelo obveznega 
subsidiarnega ukrepanja omogoča, da bo večina onesnaže- 
valcev svoje probleme skušala prenesti v breme proračuna 
republike ne drži, saj ta člen (12) ter 65. in 83. člen natačno 
določajo, za katere primere načelo obveznega ukrepanja 
velja. 

Iz 17. člena osnutka zakona (načelo varstva pravic) je v 15. 
členu predlogu zakona izpuščeno besedilo, da ima vsakdo 
v okviru predpisov pravico do zdravega ter čistega okolja, saj 
je vsebina te določbe vključena v 72. člen ustave. Ravno tako 
je izpuščena določba 4. odstavka tega člena, ki je opredelje- 
vala pravico do sodnega varstva v primerih, ko je s konkret- 
nim pravnim aktom poseženo v pravico do zdravega in 
čistega okolja; to pravico zagotavlja 157. člen ustave in 
v zakonu ni več ptorebna. V predlogu zakona je zaradi smotr- 
nosti kot ombudsman na področju varstva okolja določen 
splošni varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kate- 
rega se na podlagi 159. člena ustave ustanovi z zakonom. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije je opozorila, da institut popularne tožbe že ureja 156. člen 
zakona o obligacijskih razmerjih, vendar je treba opozoriti, da 
besedilo 1. odstavka 15. člena predloga zakona, ki govori 
o popularni tožbi na področju varstva okolja ob smiselni 
uporabi 23. člena zakona o obligacijskih razmerjih ureja 
posebnosti tako, da zožuje predmet tožbe in določa kriterije 
za njeno uporabo. S tem je določen okvir, ki izključuje tožbo 
vsakogar, ki misli, da njegovo okolje ni dovolj prijazno, na kar 
so s svojimi pripombami opozarjali nekateri poslanci (g. 
Kuhar, g. Jamnikar). Poleg tega izkušnje v državah, ki so že 
uveljavile popularno tožbo, kažejo, da kljub možnosti zanjo ni 
izkoriščena na način, ki bi obremenjeval sodišča v preveliki 
meri. Vprašanje stroškov postopka, dokazovanja in ostala 
vprašanja postopka ureja ustrezni procesni zakon. Stvar 
sodišča pa je, da onemogoči, da bi lahko vsakdo tudi z neute- 
meljeno tožbo oviral dejavnost podjetja ali poseg v okolje. 

2. Varstvo naravnih dobrin 

V tem poglavju so združene vse določbe, ki se nanašajo na 
varstvo naravnih dobrin in so bile v osnutku zakona delno 
vključene v poglavje Temeljnih določb ( 18. do 23. člen), 
pretežno pa v poglavje VIII Koncesija na naravnih dobrinah. 
Predlog zakona kljub temu, da ustava govori le o naravnem 
bogastvu, ohranja pojem naravne dobrine, s tem da v 5. členu 
določa, kdaj se naravne dobrine štejejo za naravno bogastvo. 

Splošne določbe o naravnih dobrinah in splošnih okoljevar- 
stvenih pogojih njihovega varovanja in izkoriščanja so 
skladno s pripombo Zakonodajno-pravne komisije prečiš- 
čene tako, da se ne podvajajo z definicijami pojmov v 5. členu. 
V 16., 17. in 18. členu predloga zakona je nakazano podrob- 
nejše urejanje vprašanj izkoriščanja in varovanja naravnih 
dobrin v posebnih zakonih, kar je skladno tudi s 70. členom 
ustave. 

V 17. členu predloga zakona je določeno, da so voda, rudnine 
oziroma mineralne surovine, prostoživeče divje živali, ki se 
štejejo za divjad, ribe in druge gospodarsko izkoristljive 
vodne živali in rastline lastnina republike. Vsebina 3. odstavka 
19. člena osnutka zakona, ki je določala, da se zemljišča in 
gozdovi izkoriščajo pod pogoji, ki jih določa zakon, je izpuš- 
čena, pač pa 2. odstavek 17. člena določa, da zasebna last- 
nina na zemljiščih in gozdovih ne sme ogrožati njihove ekolo- 
ške funkcije. 

V 19. členu je določen tudi način zavarovanja naravnih boga- 
stev oz. njihovih delov, kar je bila vsebina 72. in 73. člena 
osnutka zakona. 

20. člen predloga zakona, ki govori o razlasitvi nepremičnin 
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(21. člen osnutka zakona), je spremenjen in dopolnjen 
skladno s pripombami iz razprave in usklajen z novo ustavo, 
tako da določa predvsem primere in pogoje, pod katerimi se 
zaradi zagotavljanja ekološke funkcije lastnina lahko odv- 
zame ali omeji. Glede na pripombo poslanca g. Žagarja velja 
poudariti, da je ta možnost omejena le na območja s statusom 
zavarovanega naravnega bogastva in seveda v predpisanem 
postopku s pravico do nadomestila v naravi aliproti odškod- 
nini. Nova je vsebina 2. odstavka tega člena, ki določa, da 
imata republika ali lokalna skupnost predkupno pravico v pri- 
merih prodaje nepremičnin, ki se nahajajo na območjih s sta- 
tusom zavarovanega dela okolja. 

Dopolnjeno in delno spremenjeno je tudi besedilo določb 
o koncesijah na naravnih dobrinah. 

21. člen predloga zakona eksplicitno določa, da se koncesija 
na naravni dobrini lahko podeli le, če so izpolnjeni vsi okolje- 
varstveni pogoji in se lahko podeli le na podlagi javnega 
razpisa. Določa tudi izjemo, da se koncesija na naravni 
dobrini lahko podeli brez javnega razpisa, kadar bi bil zaradi 
povezanosti koncesionarja in naravne dobrine na določeni 
lokaciji javni razpis nesmiselen. V istem členu je zagotovljeno 
uveljavljanje koncesijskih predpravic, v določenih pogojih, 
predvsem v smislu zadovoljtive potreb lokalnega prebivalstva 
in povečanja možnosti za razvoj demografsko ogroženih 
območij. Dodano je tudi določilo o delitvi plačila za podeljeno 
koncesijo med državo in lokalno skupnostjo, kadar gre za 
koncesijo, ki je v lasti države in sicer po kriterijih, ki jih 
predpiše vlada. S temi dopolnitvami so upoštevane pripombe 
iz razprav poslancev g. Feltina, g. Jurija in g. Mencingerja. 

Pri določitvi vrste koncesijskih aktov kot podlage za javni 
razpis se je predlagatelj odločil za predpis vlade ali predpis 
lokalne skupnosti v odvisnoti od tega, ali je naravna dobrina 
v lasti republike ali lokalne skupnosti, koncesijski akt, s kate- 
rimi se predvidi možnost podelitve koncesije tuji osebi, pa je 
lahko samo zakon. Naravne dobrine, ki so predmet koncesije, 
bodo konkretneje določali zakoni o gozdovih, vodah, kmetij- 
skih zemljiščih, naravnih vrednotah, rudarjenju, lovu in ribo- 
lovu. Ti zakoni bodo na podlagi 70. člena ustave tudi določili 
pogoje, pod katerimi smejo naravne dobrine in bogastva 
izkoriščati iuje osebe, na kar v svoji pripombi k 22. členu 
osnutka zakona opozarja Komisija za varstvo okolja in 
naravne dediščine. Izpuščena je določba o vsebini koncesij- 
ske pogodbe (107. člen), saj se bodo zanjo primerno uporab- 
ljale določbe zakona o gospodarskih javnih službah, ki ure- 
jajo vsebino koncesijske pogodbe. 

3. Javne službe varstva okolja 

25. in 26. člen predloga zakona, ki govorita o republiških 
javnih službah in obveznih lokalnih javnih službah, je treba 
obravnavati skupaj z določilom 3. odstavka 6. člena, ki 
določa, da sta republika in lokalna skupnost dolžni zagotoviti 
javne službe varstva okolja takrat, kadar obremenitev okolja 
povzročitelji ne morejo odpraviti z lastno dejavnostjo ali ni 
zagotovljeno opravljanje teh dejavnosti na trgu. To seveda 
pomeni, da ta določila ne preprečujejo povzročiteljem, da na 
predpisan način sami poskrbijo za svoje obremenitve in ne 
preprečujejo razvoja okoljskega podjetništva (ekobiznisa) 
- kot sledi iz očitkov Gospodarske zbornice Slovenije ob 
osnutku zakona na primeru ravnanja z odpadki. Ob upošteva- 
nju načela preventive, ki bo konkretizirano v predpisih o rav- 
nanju z odpadki na podlagi 30. člena tega zakona, vzpostavi- 
tev republiških javnih služb na področju posebnih, nevarnih 
in radioaktivnih odpadkov namreč ne pomeni zaviranja raz- 
voja reciklažnih postopkov in ponovne uporabe odpadkov. 

V 25. členu predlog zakona je prepuščeno zakonom, ki bodo 
urejali varovanje in izkoriščanje posameznih naravnih dobrin, 
da določijo in uredijo republiške javne službe na svojem 
področju tako, da bo v njihovem okviru zagotovljeno tudi 
varstvo gozdov, kmetijskih zemljišč, voda in vodnega režima, 
morja in podzemnega sveta ter varstvo naravnega javnega 
dobra, naravnih virov in naravnih vrednot. Predlagatelj meni, 
da na področju varstva zraka in varstva pred hrupom uzakoni- 
tev javnih služb ni potrebna, saj na teh področjih ne gre za 

zagotavljanje javnih dobrin v smislu proizvodov in storitev, ki 
se zagotavljajo z javnimi službami. Spremljanje in nadzorova- 
nje stanja na teh področjih (monitoring) pa se bo kot javna 
služba zagotavljalo po 67. členu tega zakona. 

4. Posebni ukrepi varstva okolja 

Vsebina 72. in 73. člena osnutka zakona, ki sta bila namenjena 
zavarovanju posameznih naravnih bogastev in njihovih delov 
je prenošena v 19. člen predloga zakona; vsi ukrepi, ki jih 
republika ali lokalna skupnost določi v aktu o zavarovanju 
(tudi nadomestila in odškodnine) se financirajo iz javne 
porabe, katere izdatki so obvezno zajeti v proračunu, zato po 
mnenju predlagatelja tega ni potrebno posebej zapisati 
v zakonu, kot je zahtevala Komisija za varstvo okolja in 
naravne dediščine. 

V 27. členu predloga zakona, ki določa predpisovanje mejnih 
vrednosti, je mestni občini dana pristojnost, da lahko za svoje 
območje določi tudi strožje mejne imisijske in emisijske vred- 
nosti kot jih določi vlada. Po 141. členu ustave mestna občina 
kot posebna lokalna skupnost opravlja kot svoje tudi z zako- 
nom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo 
na razvoj mest. Predlagatelj meni, da morajo mestne občine 
zaradi svoje specifike (npr. gosta naseljenost, koncentracija 
industrije in prometa) imeti tudi takšno možnost vplivanja na 
svoj nadaljnji razvoj. 

29. in 30. člen sta v predlogu zakona nova. Vsebina in namen 
29. člena, ki se nanaša na varstvo prostoživečih živalskih in 
prostorastočih rastlinskih vrst ter njihovih habitatov z vidika 
ohranjanja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnovesja 
ter na pravila ravnanja v zvezi s tem, je podrobneje oprede- 
ljena v splošnem delu obrazložitve. 

Namen 30. člena je, da lahko minister, pritojen za varstvo 
okolja ob sodelovanju drugih pristojnih ministrov predpiše 
obvezna pravila ravnanja v proizvodnji, prometu in porabi, ki 
bodo pripomogla predvsem k uveljavitvi načela preventive 
glede minimizacije poseganja v naravne dobrine in obreme- 
njevanja okolja v kvantitativnem in kvalitativnem smislu ter 
k doseganju sprememb v proizvodnji in vzorcih porabe. Na 
podlagi tega člena bodo določeni tudi klasifikacija in pravila 
ravnanja z odpadki, ki bodo skupaj z zakoni in predpisi 
o javnih službah na področju ravnanja z odpadki nadomestili 
zakon o ravnanju z odpadki in na njegovi podlagi izdane 
predpise. 

Namen predhodnih soglasij za uvoz določenega blaga, suro- 
vin in tehnologije, ki bodo določena s predpisi, ki urejajo uvoz 
(31. člen predloga), ni niti v zaviranju uvoza niti v unificiranju 
okoljevarstvene opreme, pač pa v preprečevanju uvoza zasta- 
relih tehnologij, namenjenih varstvu okolja in sklepanja 
pogodb, ki bi v Slovenijo pripeljale na videz ekonomsko 
ugodne, pa vendar okolju zelo škodljive proizvodne postopke. 

V 10. členu predloga zakona je na podlagi pripomb SDP 
dodana določba o možnostih zaščite slovenskega tržišča oz. 
proizvajalcev pred uvozom izdelkov, ki niso obremenjeni 
s ceno okolja - zakon določa, da se tudi v takšnem primeru 
uporabljajo predpisi, ki urejajo dumpinški uvoz. 

V 35. členu predloga zakona, ki določa izjemne ukrepe, je 
dodano besedilo, ki ureja vprašanja odškodnine za razvred- 
notenje ali nevarnost (»ekološko rento«) v primerih, ko 
v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v okolje ni bila 
določena. To vprašanje sicer ureja 78. člen. 

V 36. členu predloga zakona (80. člen osnutka zakona) so bolj 
celovito in natančno določeni posebni ukrepi republiškega 
inšpektorja, pristojnega za nadzor na področju varstva okolja, 
kadar ugotovi, da gre za čezmerno obremenitev okolja; 
v takem primeru je dolžan odrediti sanacijske ukrepe in roke 
njihove izvedbe sam oziroma predlagati ministru, pristojnemu 
za varstvo okolja, da odredi izdelavo sanacijskega programa. 
Šele v primeru, če povzročitelj ne ravna v skladu s temi 
odredbami, inšpektor prepove obratovanje oz. dejavnost. 
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41. člen predloga zakona (85. člen osnutka zakona) je na 
podlagi pripomb iz razprav določeno, da je potrebno bolj 
natančno določiti vlogo in pooblastila pooblaščenca za var- 
stvo okolja, njegove pristojnosti in odgovornosti, dopolnjen in 
razširjen. 

5. Raziskovanje, programiranje In planiranje varstva okolja 

V podpoglavju 1. Raziskovanje je v celoti izpuščen 27. člen 
osnutka zakona, ki je določal prednostne cilje raziskav in 
projektov varstva okolja, v celoti, ker je predlagatelj ocenil, da 
vsebinskih opredelitev raziskovanja ne bi bilo primerno ure- 
jati z zakonom, določbe pa so usklajene tudi z Zakonom 
o raziskovalni dejavnosti. 

Ravno tako je v 46. členu predloga zakona črtano besedilo, ki 
je določalo naloge Slovenskega inštituta za okolje, tako da se 
bodo te določale v aktu o ustanovitvi inštituta. Inštitut naj bi 
se ustanovil zaradi razlogov, navedenih v okviru prejšnjega 
poglavja obrazložitve. Ustanovil naj bi se kot javni razisko- 
valni zavod po določbah zakona, ki ureja raziskovalno dejav- 
nost. 

V 47. členu predloga zakona, ki govori o nacionalnem pro- 
gramu varstva okolja, je dodano določilo, da se program 
usklajuje z nacionalnimi programi in plani drugih področij, na 
kar je opozorila Komisija za varstvo okolja in naravne dediš- 
čine. 

Nacionalni program varstva okolja bo določal cilje varstva 
okolja in ukrepe za njihovo uresničevanje tako, da bodo 
opredeljena potrebna sredstva in njihovi viri - proračun 
države in obveznosti povzročiteljev obremenitev, glede na 
vrsto in vsebino posameznih nalog (pripomba SDP). V izogib 
temu, da iz vsebine nacionalnega programa varstva okolja, 
določene z zakonom, ne bi izpadlo naštevanje še drugih 
vsebin in ekoloških problemov, je ta del besedila v 48. členu 
predloga zakona izpuščen. 

Pripomba Komisije za varstvo okolja in naravne dediščine, da 
naj tudi operativne programe iz 49. člena predloga zakona 
sprejema državni zbor, ni upoštevana. Operativni programi so 
namreč instrument vlade za izvajanje v parlamentu sprejete 
politike varstva okolja. 

V 50. členu predloga zakona je povzeta vsebina 32. in 33. 
člena osnutka zakona o programih varstva okolja lokalnih 

.skupnosti, s tem, da je obveznost sprejemanja programa 
varstva okolja določena le za mestno občino kot naloga, ki jo 
predlagatelj skladno s 141. členom ustave določa kot tisto, ki 
se nanaša na razvoj mest. Za druge lokalne skupnosti pri- 
prava programa varstva okolja ni obvezna. 

V 53. členu predloga zakona je namesto pojma »stopnja 
sprejemljivosti okolja« uporabljena »stopnja varovanja oko- 
lja«, ki bolj odraža vsebino obveznih izhodišč za planiranje in 
načrtovanje. 

6. Posegi v okolje In sanacija 

Vsebino tega poglavja je predlagatelj v delu, ki se nanaša na 
postopek presoje vplivov posamičnih posegov na okolje, 
ponovno proučil na podlagi pripomb iz razprav in ponovne 
primerjave z direktivo ES o oceni vplivov novih posegov na 
okolje. 

V zvezi s 55. členom predloga zakona velja povdariti, da so 
v drugem odstavku naštete le vrste oziroma skupine namera- 
vanih posegov, ki pridejo v poštev za presojanje vplivov na 
okolje. Natančna določitev konkretnih posegov, za katere je 
presoja obvezna, pa bo predmet predpisa vlade na podlagi 57. 
člena zakona. Direktiva ES 85/337/EGS v aneksih I in II 
našteva vrste posegov oz. projektov, ki jih je potrebno pod- 
vreči presoji, ta so npr.: rafinerije za nafto, termoelektrarne, 
objekti za končno skladiščenje radioaktivnih odpadkov, 
objekti za pridobivanje in predelavo azbesta, integrirani 
kemični objekti, gradnja avtocest, hitrih cest, letališč, luke, 
objekti za odstranjevanje in končno skladiščenje strupenih in 

nevarnih odpadkov, poleg tega pa še vrsta posegov s področij 
kmetijstva, rudarstva, energetike, obdelave kovin, turizma, 
industrije in infrastrukture. Aneksa direktive bosta uporab- 
ljena za pripravo predpisa vlade iz 57. člena zakona, tako da 
bodo dodatno proučene z vidika specifičnosti slovenskega 
okolja. To pomeni,da postopek presoje vplivov na okolje ne 
bo obvezen za vse vrste posegov. Zakon pa v 57. členu ne daje 
možnosti za določitev obveznosti presoje vplivov na okolje le 
za posege v prostor, temveč daje to možnost tudi za nove 
izdelke, ki se dajejo v uporabo ali promet, in za poskusno 
uvajanje novih izdelkov in tehnologij. Pri tem predlagatelj 
izhaja iz trendov, ki se kažejo tudi v Rio deklaraciji, ki 
v načelu, ki določa presojo vplivov na okolje kot obvezen 
nacionalen instrument, ne govori več o projektih, kot jih 
definira direktiva ES (zlasti v smislu posegov v prostor in 
izkoriščanje virov), temveč govori o »nameravanih aktivno- 
stih, ki bi lahko imeli občutnejši negativen vpliv na okolje«. 
Slednje bo zato tudi upoštevano v postopku oblikovanja vlad- 
nega predpisa o seznamu posegov v okolje, za katere bo 
v vsakem primeru obvezna presoja in posegov, za katere bo 
presoja obvezna ob določenih pogojih. 

Študija vplivov na okolje kot podlaga za presojanje je v pred- 
logu zakona nadomeščena s poročilom o vplivih na okolje, da 
ne bi obstajal neupravičen strah, da gre za preveč obsežne 
študije in raziskave. Tudi vsebina poročila o vplivih na okolje 
sledi direktivi ES, ki bo smiselno povzeta v podzakonskem 
aktu o sestavinah poročila, katerega izda minister, pristojen 
za varstvo okolja. Omenjeno pa je že bilo, da je vsebina 
poročila, ki je določena v direktivi ES, tudi podlaga poročila, 
ki mora biti priloženo vsem projektom, ki kandidirajo za 
sredstva pri Evropski banki za obnovo in razvoj. 

Predlagatelj se je odločil, da poročila o vplivih na okolje ne 
more izdelati investitor oz. tisti, ki je izdelal projekt namerava- 
nega posega, ampak druga pooblaščena strokovna oseba, da 
bi dosegli večjo objektivnost poročila o vplivih na okolje. 
Pooblastila za izdelavo poročil bo po predpisanih kriterijih 
lahko pridobila katerakoli pravna ali fizična oseba, pod pred- 
pisanimi pogoji pa ji ga bo mogoče tudi odvzeti. 

V predlogu zakona je v primerjavi z osnutkom okoljevarstveno 
soglasje določeno kot soglasje s potrditvijo na odločbi 
o dovolitvi posega v okolje preden je to izdano, lahko pa se da 
tudi s posebnim aktom, kar je skladno z določbami 204. člena 
zakona o splošnem upravnem postopku. Glavni razlog, da 
okoljevarstveno soglasje ni predhodno soglasje, je v tem, da 
ga zaradi obveznega sodelovanja javnosti ter izvedbe ocene 
poročila rokovno ne bi bilo mogoče umestiti v okvir rokov za 
izdajo odločbe, ki so predpisani z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku. S takšno rešitvijo je za presojo vplivov 
na okolje na razpolago dva oz. tri mesece, kar je po predlaga- 
telju realen rok. Da gre pri tem res za maksimalen rok je 
razvidno tudi iz tega, da je v primerjavi z osnutkom v predlogu 
zakona izpuščena določba, po kateri dovoljenja za poseg brez 
okoljevarstvenega soglasja, ni mogoče izdati. S tem ko je ta 
določba opuščena pride v primeru, če okoljevarstveno 
soglasje ni dano v predpisanem roku, v poštev določba 5. 
odstavka 204. člena zakona o splošnem upravnem postopku, 
kar pomeni, da se šteje, da je soglasje dano. 

Okoljevarstveno soglasje pride v poštev samo v tistih primerih 
posegov v okolje, za katere je že predpisano dovoljenje za 
pričetek njihovega izvajanja. Zato njegova vpeljava ne pred- 
stavlja povečanja števila postopkov, pomeni pa razširitev nji- 
hovega obsega. 

Novost v predlogu zakona glede na njegov osnutek je tudi ta, 
da je za okoljevarstveno soglasje vedno pristojno ministrstvo 
za varstvo okolja. 

Dopolnjene so tudi določbe, ki opredeljujejo oblike in načine 
sodelovanja javnosti v postopku presoje vplivov v smislu 
javne predstavitve poročila o vplivih na okolje, javne obrav- 
nave in javnega zaslišanja nosilca posega. Skladno z direktivo 
ES o presoji vplivov na okolje sta določena tudi načina deja- 
nja mnenj in pripomb in obveščanje javnosti. Pripombe 
poslanca g. dr. Buserja, da v primeru upravičenega negativ- 
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nega mnenja javnosti pri večjih posegih v okolje upravni 
organ ne sme izdati okoljevarstvenega soglasja predlagatelj 
ni upošteval. Opozorila in mnenja javnosti bodo upoštevana 
hkrati z drugimi merili presojanja kot so predpisani standardi, 
ranljivost okolja in stopnja varovanja okolja ter strokovne 
ocene primernosti izbranih rešitev; če bo poseg v okolje 
izpolnjeval zahtevane pogoje, bo okoljevarstveno soglasje 
seveda izdano. Tisti posamezniki in organizacije, ki se s tem 
ne bodo strinjali, pa bodo imeli možnost vložiti tožbo po 1. 
odstavku 15. člena zakona, če bodo zanjo izpolnjeni pogoji. 
Kolikor bodo udeleženi kot stranke v postopku izdaje dovolje- 
nja glede na 2. odstavek 15. člena pa bodo imeli možnost 
vložiti pravna sredstva po po zakonu o splošnem upravnem 
postopku oziroma zakonu o upravnih sporih. 

V zvezi z določbami osnutka zakona o izdelavi in izvedbi 
sanacijskih programov v primeru čezmernih obremenitev 
okolja (v osnutku 52. do 54. člen) je bilo največ pripomb 
podanih glede prekratkih rokov priprave in izvedbe sanacij in 
glede dejstvaj da jih lahko določa minister, pristojen za var- 
stvo okolja. Ze v 52. členu osnutka zakona je bilo določeno, 
da minister, pristojen za varstvo okolja določi le rok priprave 
sanacijskega programa, roki izvedbe pa so sestavni del sana- 
cijskega programa in jih torej določi povzročitelj obremenitve 
sam. V 64. členu predloga zakona je dodana še možnost, da 
se posamezni roki terminskoga plana izvedbe zaradi upravi- 
čenih razlogov lahko podaljšajo. Že v osnutku zakona ni bilo 
nikjer določeno, da je potrebno vse sanacijske programe 
izvesti v enem letu po uveljavitvi zakona o varstvu okolja. 
Zaradi jasnosti pa je v prelogu zakona izpuščena določba 132. 
člena osnutka zakona, da morajo povzročitelji obremenitev 
v 1 letu po izdaji podzakonskih predpisov uskladiti z njimi 
svoje delovanje. Roki prilagoditve, ki bo postopna, bodo dolo- 
čeni v samih izvršilnih predpisih. Opozoriti pa velja, da se roki 
v predpisih Evropske skupnosti nanašajo na rok uveljavitve 
posamezne mejne vrednosti, pravila ravnanja oz. standarda, 
po katerem država lahko uveljavi vse ukrepe, ki jih za takšne 
kršitve predvideva v svojih predpisih, zato bo enak pristop 
skozi izvršilne predpise uveljavljen tudi pri nas. 

7. Spremljanje stanja In Informacije o okolju 

Predlagatelj je upošteval večino pripomb k določbam osnutka 
zakona v tem poglavju (56. do 67. člen osnutka, v predlogu 67. 
do 76. člen). 

Na podlagi pripomb in predlogov so dopolnjene vsebine 
posameznih vrst monitoringov, pri čemer je izhodišče zakona, 
da se v okviru monitoringa stanja okolja v državi spremljajo 
naravni pojavi, onesnaženost in onesnaževanje okolja. 

Predlagatelj glede pripombe Komisije za varstvo okolja in 
naravne dediščine o preširoko zasnovanem monitoringu, 
glede na finančne in tehnične možnosti, pojasnjuje, da je 
monitoring v precejšnji meri že uveden, v ostalem delu, ki ga 
določa zakon, pa se bo uvajal postopoma, enako kot vsi 
inštituti varstva okolja. 

Vzpostavitev in delovanje republiške mreže monitoringa 
naravnih pojavov in imisijskega monitoringa bo zagotavljala 
republika neposredno ali kot javno službo. V primerih ko se 
bo zagotavljala kot javna služba, se bodo izvajalci izbirali na 
način in po postopku, ki bo določen za njihovo izbiro z zako- 
nom o gospodarskih javnih službah. To pomeni, da pride 
v pošte v tudi izbor na podlagi javnega razpisa (pripomba GZS 
- območna zbornica Ljubljana). 

V 68. členu predloga zakona je med obveznostmi republike 
dodano tudi zagotavljanje intervencijskega monitoringa in 
spremljanje emisij razpršenih virov onesnaževanja. Poleg 
tega republika zagotavlja tudi redno obveščanje javnosti 
o podatkih monitoringa ter s tem povezana opozorila in zgod- 
nje obveščanje. 

Novost v primerjavi z osnutkom je tudi določba 4. odstavka 
68. člena predloga, po katerem mestna občina obvezno zago- 
tavlja vzpostavitev in delovanje podrobnejše in posebne 
mreže imisijskega monitoringa in spremljanje emisij razprše- 

nih virov onesnaževanja na svojem območju. Nova je tudi 
določba 5. odstavka o možnosti naložitve obvezne koncesije 
za posamezne naloge monitoringa. 

V 70. členu predloga je predvideno tudi, da se v specifičnih 
predpisanih primerih, ko to narekujejo posebnosti monito- 
ringa, ki ga mora zagotavljati onesnaževalec, ta določi 
z odločbo ministra, pristojnega zavarstvo okolja. 

8. Financiranje varstva okolja 

Na podlagi pripomb k poglavju osnutka zakona (členi 88. do 
101.) je v predlogu zakona to poglavje delno preoblikovano in 
vsebinsko dopolnjeno glede na pripombe in predloge (členi 
77. do 89.). 

Iz pripomb in predlogov, ki so si bili sicer v določeni meri 
nasprotni, lahko glede na pretežnost izločimo naslednje zah- 
teve: 

- sistem financiranja mora biti zaključen, 
- plača naj se celotno obremenjevanje, tako kot je to v drža- 
vah OECD, 
- nad porabo sredstev naj se zagotovi nadzor, 
- sistem odškodnin (rent) naj se precizira in natančno dolo- 
čijo primeri in razlogi njihovega plačevanja, 
- natančno naj se precizirajo in razmejijo takse, povračila in 
ekološki davek. 

Da bi zadostil navedenim zahtevam, je predlagatelj v predlogu 
zakona natančno razmejil med neposrednimi stroški povzro- 
čitelja obremenitve in javnimi stroški varstva okolja, ki se 
financirajo iz sredstev javne porabe. 

V okviru stroškov povzročitelja obremenitve je na novo dolo- 
čena vsebina člena, ki obravnava odškodnino za razvrednote- 
nje in nevarnost (78. člen), ki nadomešča 89. člen osnutka. 
Predlagatelj je pri tem izhajal iz dejstva, da že zakon o obliga- 
cijskih razmerjih vsebuje ustrezne določbe, ki urejajo odškod- 
ninsko odgovornost, vključno z odgovornostjo v primeru 
škode od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti. Te določbe 
izhajajo iz enega od temeljnih načel zakona o obligacijskih 
razmerjih, to je načela o prepovedi povzročanja škode, ki 
določa, da se je vsak dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi 
utegnil povzročiti drugemu škodo. Na to načelo se navezuje 
tudi določba istega zakona, ki določa, da kdor povzroči dru- 
gemu škodo, jo je dolžan povrniti, če ne dokaže, da je škoda 
nastala brez njegove krivde. V primeru, ko gre za škodo 
v zvezi z nevarno stvarjo oziroma nevarno dejavnostjo pa se 
celo šteje, da izvira iz te stvari oziroma dejavnosti, razen če se 
dokaže, da ta ni bila vzrok. Predlagatelj zato meni, da je za 
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi povzročene 
škode pravnim ali fizičnim osebam tudi v primerih, ko je ta 
posledica onesnaževanja, v zakonu o obligacijskih razmerjih 
dovolj podlage. 

Mnenja pa je, da je smotrno v zakon o varstvu okolja vključiti 
določbe, ki urejajo primere, zavezance in način medseboj- 
nega urejanja plačila odškodnine za razvrednotenje okolja in 
nevarnost za okolje. V 78. členu predloga zakona je zato 
določeno, da je povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevar- 
nosti za okolje dolžan plačali odškodnino za zmanjšano upo- 
rabno vrednost nepremičnine, za zmanjšano kakovost bival- 
nega okolja in za zmanjšano vrednost nepremičnine in izgub- 
ljeni dobiček. Vrste posegov v okolje, kriterije za določanje 
njihovega vplivnega območja in kriterije za določanje višine 
odškodnine bo predpisala vlada. Določen je tudi način nje- 
nega določanja (pogodba ali sodišče) in sankcija zaradi 
poskusa obida določil o tovrstni odškodnini. 

V predlogu zakona je skladno s pripombami določeno, da 
onesnaževalec plača takso za obremenjevanje vode, tal, zraka 
in za ustvarjanje odpadkov. Ne plača več, kot je bilo predvi- 
deno v osnutku, samo čezmerno temveč celotno obremenje- 
vanje, pri čemer osnovo predstavlja vrsta in količina onesna- 
ževanja. 
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Plačilo povračila je določeno za izkoriščanje in rabo naravnih 
dobrin in sicer glede na vrsto in obseg izkoriščanja oziroma 
rabe. 

V obeh primerih je določen tudi kriterij za razmejitev določa- 
nja med državo in lokalnimi skupnostmi. Za naravne dobrine 
lokalnega pomena bo določala povračila lokalna skupnost, ki 
bo lahko predpisovala tudi takse, kadar bo onesnaževanje 
zadevalo samo njene prebivalce. 

Podrobneje in vsebinsko dopolnjeno je urejen Sklad za okolje 
Republike Slovenije (členi od 84. do 88., v osnutku členi 98. 
do 100.). Sklad bo finančna organizacija za kreditiranje inve- 
sticij na področju varstva okolja, ki naj bi se zagotavljalo 
s posojili z ugodno obrestno mero. 

Sklad bo pridobival sredstva iz sredstev, pridobljenih na pod- 
lagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, z dotaci- 
jami, donacijami in posojili tujih držav in mednarodnih finanč- 
nih ustanov, z dotacijami, donacijami in posojili domačih in 
tujih oseb, iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papir- 
jev in iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem in 
naložbami. Kot možnost pa je predvideno tudi pridobivanje 
sredstev na podlagi zakona o republiškem proračunu. 

Sredstva sklada, ki bo pod nadzorom nadzornega odbora, 
katerega člane imenuje skupščina oziroma Državni zbor, se 
bodo uporabljala za kreditiranje investicij republiških javnih 
služb varstva okolja, obveznih lokalnih javnih služb varstva 
okolja, v naprave in tehnologije varstva okolja, v za okolje 
neoporečne tehnologije in izdelke, lahko pa tudi za zagotovi- 
tev manjkajočih sredstev za investicije republike v zvezi 
z obveznim ukrepanjem in za izvedbo nacionalnega programa 
varstva okolja. 

Določbe predloga zakona ne predvidevajo, da bi se Sklad za 
okolje ukvarjal tudi z delnim financiranjem investicij, pač pa 
so subvencije in stimulacije za enake primere vključene 
v javne stroške varstva okolja, za katere zagotavlja sredstva 
republika (82. člen). 

Postopek javnega razpisa, podrobnejše pogoje za pridobitev 
in namene porabe sredstev sklada bo določil upravni odbor 
sklada, ki bo tudi poročal vladi o poslovanju sklada. Nadzorni 
odbor pa bo poročal Državnemu zboru enkrat letno ali na 
njegovo vsakokratno zahtevo. 

Tako kot osnutek tudi predlog zakona o varstvu okolja ne 
izključuje možnosti lokalni skupnosti, da ustanovi sklad za 
spodbujanje dejavnosti varstva okolja, ki so lokalne narave, 
določa pa, da se v takšnem primeru za lokalni sklad in nje- 
govo poslovanje smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za 
republiškega. 

9. Svet za varstvo okolja 
Na podlagi pripomb o nepotrebnosti sveta kot svetovalnega 
organa vlade in o potrebnosti sveta kot svetovalnega organa 
skupščine, je predlagatelj na novo opredelil vlogo in položaj 
Sveta za varstvo okolja. 

V predlogu zakona (90. člen) je določeno, da Svet za varstvo 
okolja Republike Slovenije ustanovi Državni zbor. Imel bo 
enajst članov, ki jih imenuje Državni zbor iz vrst strokovnjakov 
za varstvo okolja, ne smejo pa biti predstavniki upravnih in 
drugih državnih organov. 

10. Naloge uprave 
Predlagatelj ponovno poudarja, da se z zakonom o varstvu 
okolja ne ustanavljajo nove upravno organizacijske oblike, ki 
bodo skupaj z obstoječimi predstavljale preštevilno ekološko 
administracijo. Znotraj Ministrstva za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora namreč že po veljavnem zakonu o organizaciji in 
delovnem področju republiške uprave obstajajo vsi zavodi in 
direkcije, katerih naloge so v tem poglavju zakona določene, 
z zakonom uveden inšpektorat za varstvo okolja pa se ne bo 
ustanovil kot nov organ v sestavi, temveč se bo vanj preobli- 
koval obsoječi Republiški vodnogospodarski inšpektorat. 

V tem poglavju sta v primerjavi z osnutkom nova 93. in 94. 
člen, ki natančneje določata naloge geološke, seizmološke in 
geofizikalne službe ter meteorološke in hidrološke naloge. 

Na podlagi pripomb in predlogov iz razprave je predlagatelj 
v predlogu zakona določil kriterij razmejitve glede opravljanja 
inšpekcijskih nalog v posameznih ministrstvih. V prehodnih 
določbah pa je v 107. členu določeno, da do ustanovitve 
inšpektorata za varstvo okolja še naprej opravljata te naloge 
Republiški vodnogospodarski inšpektorat, Republiški sani- 
tarni inšpektorat in drugi pristojni inšpektorati. 

Na novo je vključena tudi določba o posebnih pogojih uspo- 
sobljenosti za opravljanje splošnih in posebnih strokovnih in 
z njimi povezanih upravnih nalog varstva okolja iz tega 
poglavja (98. člen). 

11. Zbornica Izvajalcev 

Predlagatelj je upošteval pripombe Gospodarske zbornice 
Slovenije in njenega območnega združenja Ljubljana, raz- 
pravljalcev v Zboru združenega dela, Zakonodajno pravne 
komisije, Komisije za varstvo okolja in naravne dediščine ter 
drugih in preoblikoval določbe osnutka zakona, ki so se 
nanašale na zbornico izvajalcev (117. do 119. člen). 

Predlog zakona tako v 99. členu predvideva združevanje izva- 
jalcev, razen javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, 
ki opravljajo dejavnosti varstva okolja v obstoječo splošno 
gospodarsko zbornico - v Gospodarsko zbornico Slovenije. 
Le v primeru, če v njenem okviru ne bo organizirano združe- 
nje za področje varstva okolja, naj bi se ustanovilo posebno 
strokovno-poslovno združenje kot samostojna pravna 
oseba. 

12. Kazenske določbe 

Določbe o prekrških je skušal predlagatelj čimbolj uskladiti 
z zahtevami iz razprav ob osnutku zakona, ki so se nanašala 
zlasti na višino kazni in na zahteve po vključitvi kaznivih 
dejanj. 

Višine kazni za prekrške so določene na podlagi zneskov, ki 
jih določa zakon o prekrških, pri čemer se je predlagatelj 
izognil določitvi zgornje meje denarnih kazni. V predlogu 
zakona so tako določene le spodnje meje. Tako bo storilca 
prekrška možno kaznovati z denarnim zneskom ne nižjim od 
tistega, ki je določen v zakonu o varstvu okolja in ne višjim od 
tistega, ki je vsakokrat kot maksimalna denarna kazen dolo- 
čena z zakonom o prekrških. 

Kazniva dejanja v predlog zakona niso vključena, ker so 
posamezna dejanja že določena kot kazniva v veljavnem 
kazenskem zakonu, pripravljen pa je že predlog za izdajo 
kazenskega zakonika Republike Slovenije z osnutkom, ki 
vsebuje posebno poglavje o kaznivih dejanjih zoper člove- 
kovo okolje. 

13. Prehodno obdobje 

Zaradi pripomb o nejasnosti rokov za uskladitev delovanja 
onesnaževalcev z določbami zakona, so v predlog zakona 
v prehodnih določbah vključene določbe, po katerih mora 
povzročitelj obremenitve uskladiti svoje delovanje z obvez- 
nostmi, ki mu jih nalaga ta zakon v rokih, ki bodo določeni 
s predpisi, potrebnimi za izvajanje določb zakona, ki se nana- 
šajo na obveznosti povzročitelja obremenitve. Ob tem je 
potrebno opozoriti, da precej predpisov že velja in da zanje ne 
velja usklajevalni rok, razen kolikor je bil določen že v njih, pa 
še ni iztekel. 

Predlog zakona v prehodnih določbah tudi določa, da se 
sanacijski programi, ki se bodo izvajali ob njegovi uveljavitvi, 
izvedejo po 63 veljavnih predpisih, če se še niso pričeli izva- 
jati, pa je potrebno pridobiti soglasje ministra, pristojnega za 
varstvo okolja. 

Določbe zakona o presoji vplivov na okolje se bodo pričele 
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uporabljati v roku, ki bo določen v predpisu, s katerim bo 
vlada določila posege v okolje, za katere se bo presoja oprav- 
ljala. V primeru že začetih postopkov za izdajo dovoljenja za 
posege v okolje pa je določeno, da se bodo lahko uporabile le 
s privolitvijo nosilca posega. 
V prehodnih določbah zakon vsebuje tudi določbe o organizi- 
ranju Sklada za okolje Republike Slovenije, določbe o tre- 
nutku prenehanja članstva javnim gospodarskim zavodom in 
javnim podjetjem, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja 
v gospodarski zbornici oziroma njenem ustreznem združenju 
ter določbe o prenosu naravnih virov iz 17. člena v premože- 
nje države. 
Sklad naj bi se organiziral in začel poslovati s 1.1.1993 ozi- 
roma z dnem, ko Republika Slovenija vplača sredstva, predvi- 
dena z državnim proračunom. Do takrat bo njegove naloge iz 
88. člena opravljalo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje 
prostora. 109. člen predloga zakona vsebuje tudi določbe 
o prenosu sredstev oziroma terjatev iz naslova kreditov za 
namen varstva okolja na sklad. 
Javnim gospodarskim zavodom in javnim podjetjem, ki oprav- 
ljajo dejavnosti varstva okolja, bo prenehalo članstvo v ustrez- 
nem splošnem združenju Gospodarske zbornice Slovenije 
z dnem, ko se bodo reorganizirala po določbah zakona, ki bo 
urejal gospodarske javne službe. 

Voda, rudnine oziroma mineralne surovine, prostoživeče divje 
živali, ki se štejejo za divjad, ribe in druge prostoživeče ozi- 
roma prostorastoče gospodarsko izkoristljive vodne živali in 
rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju bodo prešle 
v lastnino države, izkazale pa se bodo v bilancah, ki jih bodo 
izdelala pristojna ministrstva v sodelovanju z Ministrstvom za 
finance in sicer v 1 letu po uveljavitvi zakona o varstvu okolja. 

Predlog zakona bo v 105. členu razveljavil sedem zakonov, 
razen tistih njihovih določb, ki glede na materijo niso njegov 
predmet in bodo zato razveljavljene z drugimi ustreznimi 
zakoni (npr. zakonom, ki bo urejal prostor in gradnje). 
V veljavi pa ohranja zakon vse izvršilne predpise, izdane na 
podlagi zakonov, katerih določbe razveljavlja. Ti se bodo 
uporabljali do izdaje novih. 

Razveljavljena bosta tudi 18. in 19. člen Zakona o tujih vlaga- 
njih (Ur.l. SFRJ, št. 77/88), ker drugače urejata koncesijo 
tujcev na naravnih dobrinah, kot pa jo ureja predlog zakona. 
Zakon o tujih vlaganjih namreč predvideva zakon kot konce- 
sijski akt samo v primeru, ko se tujcu podeli koncesija na 
neobnovljivem naravnem viru, medtem ko predlog zakona 
o varstvu okolja to določa za vse primere podeljevanja konce- 
sij tujcem ne glede na to, ali gre za neobnovljive ali obnovljive 
naravne vire oziroma dobrine. 

PRILOGA 1 

STRUKTURA BODOČE NORMATIVNE UREDITVE PODROČJA VARSTVA OKOLJA 

I. IZHODIŠČA 

1. Ustavna izhodišča 

Ustavna izhodišča normativne ureditve področja varstva oko- 
lja v Republiki Sloveniji se nahajajo v splošnih določbah 
prvega poglavja Ustave Republike Slovenije in v njenem tret- 
jem poglavju, ki se nanaša na gospodarska in socialna raz- 
merja v državi. 

Iz 5. člena splošnih določb izhaja, da država skrbi za ohranja- 
nje naravnega bogastva in ustvarja možnosti za skladen civili- > 
zacijski in kulturni razvoj Slovenije. 

V poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih so za var- 
stvo okolja pomembne tiste določbe, ki se nanašajo na obvez- 
nost zagotavljanja ekološke funkcije v načinu pridobivanja in 
uživanja lastnine, ki vključuje tudi razlastitev, na prepoved 
izvajanja gospodarske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo, 
na zdravo življensko okolje, na javno dobro in naravna boga- 
stva, varstvo zemljišč in varovanje naravne dediščine. Nave- 
dene določbe so vsebovane v 67., 69., 70., 71., 72., 73. in 74. 
členu ustave. 

Iz omenjenih členov izhaja, da se z zakonom določijo: 

- način pridobivanja in uživanja lastnine, glede na njeno 
ekološko funkcijo; 

- pogoji, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva; 

- pogoji za pridobitev posebne pravice uporabe na javnem 
dobru; 

- pogoji za uporabo zemljišč; 

- način uresničevanja pravice do zdravega življenskega 
okolja; 

- pogoji in načini opravljanja gospodarskih in drugih dejav- 
nosti z namenom uresničevanja skrbi države za zdravo živ- 
ljensko oko- Ije; 

- pogoji in obseg škode, ki jo je dolžan poravnati povzročitelj 
škode v življenjskem okolju; 

- način varovanja naravnih znamenitosti in redkosti; 

2. Sistemska Izhodišča 
Najpomembnejše izhodišče za pravnosistemsko urejanja 
področja varstva okolja je razumevanje okolja kot tistega dela 
narave, kamor seže vpliv človekovega delovanja. V tem kon- 
tekstu je naravno okolje sestav prvobitne in po človeku preo- 
blikovane narave. Življensko okolje pa je tisti del okolja, kjer je 
vpliv na človeka neposreden. Naravno okolje se kaže človeku 
obenem sestav kot naravnih prvin, naravnih združb in narav- 
nih dobrin (redke in dragocene naravne dobrine se štejejo za 
naravno bogastvo). 

Izredno pomemben za urejanje varstva okolja je pristop, ki ga 
je potrdila tudi konferenca Združenih narodov o okolju in 
razvoju - UNCED v Rio de Janeiru junija 1992. Na tej konfe- 
renci je brez dvoma prevladalo spoznanje, zapisano tudi 
v vrsto dokumentov, da varstvo okolja ni zgolj ali predvsem 
čiščenje že onesnaženega okolja, temveč da se nahaja ves 
svet v fazi prehoda na okolje ohranjajoč razvoj, ki ga med 
drugim določajo ohranjajoče izkoriščanje naravnih bogastev 
in minimizacija obremenjevanja okolja, tako v količinskem kot 
tudi kakovostnem smislu. Poleg sanacijskih prizadevanj 
vedno večjo težo dobivajo preventivna ravnanja, spremembe 
v proizvodnji in vzorcih potrošnje ter pretehtano obnašanje 
pri odločitvah za nove posege v okolje. S spoznanjem, da je 
Zemlja skupni dom vseh ljudi, ki pa je ravno zaradi človeko- 
vega delovanja zelo ogrožen, je postalo nedvoumno tudi, da 
varstvo okolja ni partikularen interes posameznikov ali posa- 
meznih družbenih skupin, temveč javni in skupni interes vseh. 

Naslednje pomembno izhodišče normativnega urejanja var- 
stva okolja v Republiki Sloveniji je tudi postopno približevanje 
pravni ureditvi razvitega sveta in harmonizacija domačih oko- 
Ijevarstvenih predpisov in standardov s predpisi in standardi 
Evropske gospodarske skupnosti. 

Za celovito in učinkovito varstvo okolja je treba normativno 
urediti razmerja do naravnega okolja kot celote in do njegovih 
posameznih sestavin. Struktura predpisov, ki neposredno in 
posredno urejajo področje varstva okolja, bo naslednja: 

- okoljevarstveni predpisi, 

- predpisi, ki urejajo posamezne sisteme, 
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- predpisi s področja naravnih dobrin in naravnih bogastev, 

- predpisi s področja poseganja v prostor in gradenj, 

- drugi predpisi s področja izvajanja gospodarskih dejav- 
nosti, 

- predpisi s področja zdravstvenega varstva ljudi, živali in 
ra- stlin, varstva pri delu in drugih oblik varstva pred nevar- 
nos- tmi. 

Okoljevarstveni predpisi so zakon o varstvu okolja in iz njega 
izhajajoči podzakonski predpisi ter zakoni in predpisi, ki ure- 
jajo opravljanje javnih služb varstva okolja. 

Zakon o varstvu okolja določa jn ureja nekatera temeljna 
družbena razmerja, ki imajo implikacije na naravo. Z njim je 
izvedena harmonizacija in integracija tistih skupnih vsebin, 
temeljnih načel in instrumentov, ki bi jih sicer pravno urejali 
posamezni področni zakoni. Z zakonom o varstvu okolja in iz 
njega izhajajočimi predpisi bodo oziroma so določeni okolje- 
varstveni pogoji za opravljanje gospodarskih in drugih dejav- 
nosti ter pogoji in obseg škode, ki jo je povzročitelj obremeni- 
tve okolja dolžan poravnati; zakon določa tudi izhodišča in 
splošne pogoje za uporabo in izkoriščanje naravnih dobrin in 
za zavarovanje naravnih bogastev. Vsebuje tudi temeljna 
načela v zvezi s pridobivanjem in uživanjem lastnine glede na 
njeno ekološko funkcijo. 

Iz zakona o varstvu okolja izhajajo podzakonski predpisi, ki 
bodo omogočili izvajanje posameznih institutov zakona ozi- 
roma podzakonski predpisi, ki vsebujejo določbe, skupne za 
varstvo vseh naravnih prvin. 

Zakon o varstvu okolja s svojimi temeljnimi načeli ter uprav- 
nimi, ekonomskimi, načrtovalskimi, strokovno tehničnimi ter 
organizacijskimi mehanizmi določa in ureja tudi varstvo raz- 
novrstnosti in kvalitete posameznih naravnih prvin (tal, vode, 
zraka, rastlinskega in živalskega sveta) ter ureja varstvo okolja 
in naravnih prvin pred obremenitvami z odpadki, s hrupom, 
s sevanji, idr. Specifična tehnična in organizacijska vprašanja 
varstva posameznih naravnih prvin bodo urejena s podzakon- 
skimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona o varstvu okolja, in 
sicer: 

- s predpisi, ki bodo določali mejne imisijske in emisijske 
vre- dnosti, ki pomenijo varovanje naravnih prvin pred čez- 
merno ob- remenjenostjo in obremenjevanjem, 

- s predpisi, ki določajo obvezna pravila ravnanja, ki se 
nana- šajo na proizvodnjo, promet in porabo ter posebej na 
področje ravnanj z odpadki. 

V sklop okoljevarstvenih predpisov sodijo še zakoni, ki dolo- 
čajo posamezne republiške javne službe na področju varstva 
okolja, predpisi, ki določajo oskrbovalne standarde, razvrsti- 
tev objektov in naprav, tehnične, vzdrževalne in organizacij- 
ske standarde, metodologije za oblikovanje cen ter druge 
standarde in normative za opravljanje obveznih lokalnih jav- 
nih služb ter odloki občin in drugih lokalnih skupnosti 
o obveznih lokalnih javnih službah varstva okolja. 

Neposredno normativno urejanje varstva okolja zaokrožujejo 
sistemski predpisi, ki urejajo posamezna temeljna družbena 
razmerja, kot so: lastninska razmerja, obligacijska razmerja, 
statusna vprašanja gospodarskih družb, raziskovanje, plani- 
ranje, financiranje javne porabe, davke in druge dajatve kaz- 
niva dejanja, idr. 

Ustava Republike Slovenije določa, da se uporaba in izkoriš- 
čanje naravnih bogastev uredita s posebnimi zakoni. Izho- 
dišča in splošne pogoje za izkoriščanje naravnih dobrin in 
bogastev, za njihovo razvrstitev v naravno javno dobro, 
naravne vire in naravne vrednote republiškega oziroma lokal- 
nega pomena ter za njihovo zavarovanje bo določal zakon 
o varstvu okolja. Podrobnejša ureditev teh vprašanj je pred- 
met posebnih zakonov, ki določajo pogoje izkoriščanja posa- 
meznih naravnih dobrin in naravnih bogastev. Pri tem zakoni 

o vodah, gozdovih, obdelovalnih zemljiščih in nerodovitnem 
svetu (vključno s podzemnim svetom) izhajajo predvsem iz 
koncepta varovanja štirih najbolj izrazitih in kompleksnih vrst 
ekosistemov. Z njimi se istočasno ureja tudi opravljanje repu- 
bliških javnih služb varstva okolja na teh področjih. Skladno 
z zakonom o varstvu okolja se z zakoni ureja izkoriščanje 
rudnin, lov in ribolov. 

V celoti bo varstvo in ohranjanje narave ter njenih delov 
urejeno tako, da bo zakon o varstvu okolja določil institute in 
instrumente varovanja biološke raznovrstnosti v smislu varo- 
vanja rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov in 
naravnega ravnovesja zaradi človekovega poseganja 
v naravo. Iz samega zakona izhajajoči predpisi vlade pa bodo 
določali zavarovanje in pravila ravnanja v zvezi z njimi. Zakon, 
ki bo določil vrste naravnih vrednost in naravne vrednote, ki 
se štejejo za naravno dediščino, bo določal institute in instru- 
mente varovanja najkvalitetnejših delov narave, ki se smatrajo 
za naravno bogastvo. Iz tega zakona izhajajoči predpisi vlade 
bodo določali pravila ravnanja v zvezi s posameznimi narav- 
nimi vrednotami. Že omenjeni zakoni, ki bodo urejali varstvo 
in izkoriščanje posameznih ekosistemov oziroma dobrin in 
bogastev, bodo pri določanju pogojev izkoriščanja in uporabe 
izhajali iz temeljnih načel in splošnih pogojev zakona o var- 
stvu okolja in zakona, ki bo urejal naravne vrednote, ki so 
naravna dediščina. Na svojem področju pa bodo operaciona- 
lizirali potrebne varstvene ukrepe. Tudi na tem področju bodo 
specifična vprašanja urejali iz zakona izhajajoči predpisi 
vlade. 

Predvsem zaradi zagotavljanja preventivnega pristopa bo 
treba temeljna načela in splošne pogoje varstva okolja vgra- 
diti tudi v predpise, ki urejajo sistem ali posamezna vprašanja 
poseganja v prostor in gradenj ter v predpise, ki urejajo 
izvajanje gospodarskih in drugih dejavnosti. 

Področja zdravstvenega varstva ljudi, živali in rastlin, varstva 
pri delu, požarne in drugih oblik varnosti pred nevarnostmi so 

v, Imejna področjal s področjem varstva okolja. Zakoni, ki te 
oblike varstva urejajo, zagotavljajo celovitost varstva okolja, 
tako da izhajajo tudi iz temeljnih načel zakona o varstvu 
okolja in ga s svojimi ukrepi dopolnjujejo. 

3. Mednarodno—pravna izhodišča 

Ustava Repubike Slovenije v 8. členu določa, da morajo biti 
zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami. Zato 
mora normativna ureditev varstva okolja izhajati tudi iz med- 
narodnih pogodb, ki zavezujejo tudi Slovenijo. 

Pri tem je treba izhajati iz tega, da so mednarodne norme 
vsebovane v konvencijah, protokolih, sporazumih in drugih 
oblikah listin, ki lahko določajo splošna pravila ravnanja ali pa 
standarde, ki so lahko standardi kvalitete okolja (environmen- 
tal quality standards), standardi proizvodov (product stan- 
dards) in standardi tehnologij (emmission standards, installa- 
tion design standards, operating standards). 

II. STRUKTURA 

Struktura normativne ureditve varstva okolja, ki je vsebovana 
v organigramu, izhaja iz navedenih ustavnih, sistemsko-nor- 
mativnih in mednarodnopravnih izhodišč. Sestavljajo jo trije 
sklopi predpisov. 

Prvi sklop predpisov (sklop A) v strukturi normativne ureditve 
predstavljajo okoljevarstveni predpisi, ki zajemajo zakon 
o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdane podzakonske 
predpise ter predpise s področja urejanja javnih služb varstva 
okolja. V ta sklop so uvrščeni tudi predpisi, ki urejajo posa- 
mezne sisteme in dopolnjujejo sistem varstva okolja. 

Sklop okoljevarstvenih predpisov je v organigramu podrobno 
obdelan, v nadaljevanju organigrama pa zaradi celovitosti 
orgai. gram vsebuje še dva sklopa predpisov in sicer sklop 
predpisov s področja naravnih dobrin in bogastev (sklop B) 
ter sklop predpisov s področja zdravstvenega in drugih oblik 
varstva ljudi, živali in rastlin (sklop C). 
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V organigramu so navedeni tudi obstoječi zakoni in drugi 
predpisi, veljavni v Sloveniji, razvrščeni v posamezne sklope 
in skupine znotraj njih glede na pretežnost materije, ki jo 
urejajo. V sklopu A smo skušali zajeti vse zakone in predpise, 
v sklopih B in C pa le najpomembnejše. 

Iz veljavnih prepisov, vsebovanih v organigramu, je tudi raz- 
vidno, kje bo potrebno sprejeti nove podzakonske akte, kje pa 
bo potrebna uskladitev obstoječih. 

Organigramu je priložen tudi seznam mednarodnih konvencij 
in drugih pogodb, ki se nanašajo na varstvo okolja. 

III. ORGANIGRAM 

SKLOP A: OKOLJEVARSTVENI PREDPISI 

SKUPINA A1.: ZAKON O VARSTVU OKOLJA 

Zakon o varstvu okolja: 

- določa namen varstva okolja, način normativnega urejanja 
vars- tva okolja, njegove cilje in odgovornost za varstvo 
okolja, 

- opredeljuje temeljna načela, 

- določa izhodišča in pogoje za uporabo in izkoriščanje 
naravnih dobrin, njihovo razvrstitev in zavarovanje naravnih 
bogastev ter ureja vrste koncesij in pogoje zanje, 

- opredeljuje republiške in obvezne lokalne javne službe 
varstva okolja, 

- določg posebne ukrepe varstva okolja in sicer: mejne 
vrednosti obremenjevanja okolja, določanje statusa ogrože- 
nega dela okolja, obvezna pravila ravnanja, soglasja in prepo- 
vedi uvoza, poza dovoljenja za premične naprave za varstvo 
okolja in preizkuse, omejitve, prepovedi in vzpodbude, ekolo- 
ško knjigovodstvo, evidence odpadkov ter pooblaščenca za 
varstvo okolja, 

- ureja raziskovanje, programiranje in planiranje varstva oko- 
lja in v tem okviru zlasti nacionalni program varstva okolja, 
študijo ranljivosti okolja in stopnjo varovanja okolja, 

- ureja presojo vplivov na okolje ter sanacijske programe, 

- določa pristojnosti in dolžnosti v zvezi s spremljanjem 
narav nih pojavov (monitoring naravnih pojavov), spremlja- 
njem onesnaženosti okolja (imisijski monitoring) in spremlja- 
njem onesnaževanja (emisijski monitoring), informacijskim 
sistemom varstva okolja ter poročilom o stanju okolja, 

- določa sistem financiranja varstva okolja in v tem okviru 
stroške povzročitelja obremenitve okolja (redni stroški, stro- 
ški odškodnin za razvrednotenje in nevarnost, stroške 
odprave posledic poškodb okolja, takse in povračila), ekolo- 
ški davek, olajšave in spodbude, javne stroške varstva okolja 
in sklade za okolje, 

- ustanavlja in določa organizacijo Sklada za okolje Repu- 
blike Slovenije, njegova sredstva in način njihove uporabe, 

- določa način ustanovitve, vlogo, položaj in naloge Sveta za 
varstvo okolja Republike Slovenije, 

- določa splošne upravne naloge varstva okolja, naloge 
upravljan ja in pospeševanja, naloge geološke, seizmološke 
in geofizikalne službe, hidrološke in meteorološke naloge, 
pogoje za opravljanje nalog varstva okolja, prenesenih na 
lokalne skupnosti, določa vsebino inšpekcijskega nadzorstva 
na področju varstva okolja in lokalne nadzorne službe, 

- določa položaj in članstvo v zbornici izvajalcev na področju 
varstva okolja. 

Zakon vsebuje tudi kazenske določbe. V prehodnih določbah 

določa roke za izdajo izvršilnih predpisov ter roke za naloge, 
ki jih morajo zaradi uskladitve svoje dejavnosti ali delovanja 
z določbami zakona opraviti povzročitelji obremenitev. 

SKUPINA A2.: PREDPISI, IZDANI NA PODLAGI ZAKONA 
O VARSTVU OKOLJA 

PODSKUPINA A2.1.: PREDPISI, KI UREJAJO SPLOŠNA VPRA- 
ŠANJA 

1. Predpis o primerih in varščinah za povračilo morebitne 
škode zaradi onesnaženja okolja (11. člen ZVO; vlada); 

2.1. Predpis o kriterijih za določitev razmerja plačil za konce 
sijo (21. člen ZVO; vlada); 

2.2. Predpis o merilih in načinu uveljavljanja prednostne pra- 
vice pri pridobitvi koncesije (21. člen ZVO; vlada); 

3. Predpis o kriterijih za določanje statusa ogroženega dela 
okolja (28. člen ZVO: minister za VO); 

Obstoječi predpisi: 

a) Na področju voda: 

- Zakon o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo 
s pritoki, Ur.l. RS, št. 7/76, 29/86; 

b) Na področju zraka: 

- Odlok o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja ones- 
naženosti zraka za potrebe varstva zraka, Ur.l. RS, št. 19/88; 

4. Predpis o seznamu premičnih naprav za varstvo okolja, za 
katerih uporabo je potrebno dovoljenje (32. člen ZVO; mini- 
ster za VO); 

5. Predpis o opozorilih, priporočilih in izrednih ukrepih za 
primere prekoračitve opozorilnih in kritičnih mejnih vrednosti 
(38. člen ZVO: minister za VO v sodelovanju z ministroma za 
zdravstvo ter za zaščito in reševanje); 

6.1. Predpis o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščenec 
za varstvo okolja (41. člen ZVO: minister za VO); 

6.2. Predpis o vsebini in načinu vodenja ekološkega knjigo- 
vodstva in evidence o odpadkih (42. člen ZVO: minister za VO 
po predhodnem mnenju pristojnih ministrov); 

7. Predpis o pogojih in postopku za pridobitev ter uporabo 
znaka za okolje (43. člen ZVO: minister za VO); 

8. Predpis o načelih ekosistemske členitve in o metodologiji 
za izdelavo študij ranljivosti okolja (52. člen ZVO: minister za 
VO v soglasju z ministri za zdravstvo in za varstvo posamezne 
naravne dobrine ter za zaščito in reševanje); 

9. Predpis o vsebini in metodologiji za izdelavo študije za 
celovito presojo vplivov na okolje (54. člen ZVO: minister za 
VO v soglasju z ministri za zdravstvo, za varstvo posamezne 
naravne dobrine in za zaščito); 

10.1. Predpis o vrstah obremenitev, ki so vidik presoje, vrste in 
obseg presoje, metodologijo za izdelavo poročila o vplivih na 
okolje ter o pogojih za pridobitev pooblastila za njegovo 
izdelavo (56. člen ZVO: minister za VO po predhodnem mne- 
nju ministrov za zdravstvo, za varstvo posamezne naravne 
dobrine in za zaščito); 

10.2. Predpis o nameravanih posegih v okolje, za katere je 
presoja vplivov na okolje obvezna in o pogojih za presojo 
v drugih primerih (57. člen ZVO: vlada) 

Obstoječi predpisi: 

- Pravilnik o jugoslovanskih standardih za osnovne preiz- 
kuse vplivov na okolje, UR. I. SFRJ, št. 9/90, 73/90 
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- Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poizkusno obrato- 
vanje in uporabo jedrskih objektov, Ur. I. SFRJ št. 52/88 

- Uredba o prijavi objektov, ki bi lahko onesnaževali zrak, 
Ur.l. SFRJ, št. 14/66. 

- Navodilo za izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč, Ur.l. 
RS, št. 22/81; 

11. Predpis o vrstah sanacijskih programov, obseg in podrob- 
nejši vsebini ter o metodologiji za pripravo sanacijskih pro- 
gramov (66. člen ZVO: minister za VO po predhodnem mnenju 
ministrov, pristojnih za posamezno naravno dobrino); 

Obstoječi predpisi: 

- Pravilnik o vsebini sanacijskih programov na področju 
varstva zraka, Ur.l. RS, št. 9/89; 

- Navodilo za izdelavo sanacijskih programov na območjih, 
kjer so že presežene kritične ravni hrupa, Ur. I. RS št. 4/85; 

12.1. Predpis o klasifikaciji pojavov, ki so predmet monito- 
ringa, in skupna metodološka izhodišča (69. člen ZVO: vlada); 

12.2. Predpisi o zasnovi monitoringa in metodologijah za 
izvajanje monitoringa naravnih pojavov in imisijskega monito- 
ringa ter o pogojih za usposobljenost izvajalcev (69. člen 
ZVO: pristojni ministri); 

12.3. Predpis o vrstah emisij, imisij in pojavov, ki so predmet 
monitoringa, ki ga zagotavljajo povzročitelji obremenitev oko- 
lja, o metodologijah vzorčenja, merjenja in evidentiran ja 
podatkov (70. člen ZVO: minister za VO v sodelovanju z dru- 
gimi pristojnimi ministri); 

12.4. Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
monitoringa, o kakovosti opreme in o potrebnih akreditivih 
(70. člen ZVO: minister za VO); 12.5. Predpis o načinu in obliki 
sporočanja podatkov monitoringa (71. člen ZVO: pristojni 
ministri). 

Obstoječi predpisi: 

a) na področju tal: 

- Zakon o sistemu obrambe pred točo, Ur. I. RS št. 33/79; 

- Zakon o seizmološki službi, Ur.l. RS št. 14/78, 42/86; 

- Pravilnik o normativih, analitskih postopkih in metodah 
ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter pogojih za 
uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu in gozdarstvu, Ur.l. RS 
št. 7/90. 

b) na področju voda: 

- Zakon o hidrometeoroloških dejavnostih, pomembnih za 
vso državo, Ur. I. SFRJ/RS št. 63/90, 44/90; 

- Navodilo o načinu določanja količine in stopnje onesnaže- 
nosti voda, Ur.l. RS, št. 29/76; 

- Strokovno navodilo o metodologijo za preiskavo kakovost- 
nih in količinskih sprememb odpadnih voda, Ur.l. RS, št. 4/85; 

- Pravilnik o določitvi mrež in o delovnem programu hidrolo- 
ških postaj, pomembnih za vso državo, Ur.l. SFRJ, št. 50/90; 

- Odločba o določitvi pooblaščene organizacije za atestira- 
nje analitskih postopkov odpadnih voda, Ur. I. RS, št. 38/85; 

c) na področju zraka: 
- Zakon o hidrometeoroloških dejavnostih, pomembnih za 
vso državo, Ur. I. SFRJ/RS št. 63/90, 44/90; 

- Pravilnik o pogojih in postopku strokovnega nadzora nad 
onesnaževanjem in onesnaženostjo zraka, Ur.l. RS, št. 10/85; 

- Pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kuril- 
nih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč, Ur.l. 
RS, št. 1/76; 

- Pravilnik o določanju mreže ter programov del meteorolo- 
ških postaj, pomembnih za vso državo, Ur. I. SFRJ, št. 50/90; 

- Odlok o določitvi zavodov, ki opravljajo kontrolo čistote 
zraka in kontrolo nad izpuščanjem škodljivih snovi v zrak, Ur. 
I. RS, št. 12/66; 

- Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih za začetek dela 
strokovnih organizacij, Ur. I. RS, št. 21/83; 

d) Na področju varstva živalskega in rastlinskega sveta: 

- Uredba o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in 
gozda, Ur. list RS, št. 6/90; 

e) Na področju odpadkov: 

- Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Ur.l. RS, št. 20/86, 4/89; 

f) Na področju hrupa: 

- Pravilnik za izvajanje meritev maksimalno dovoljenih ravni 
hrupa v bivalnem in naravnem okolju, Ur. I. SRS št. 19/77; 

g) Na področju varstva pred sevanji: 

- Pravilnik o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav 
kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici jedrskih 
objektov, Ur. I. SFRJ 51/86; 
- Odločba o določitvi orgnizacij za izvajanje nalog s področja 
varstva pred ionizirajočimi sevanji, Ur. I. RS, št. 9/91; 

- Pravilnik o mestih, metodah in rokih za preiskavo kontam- 
nacije za preiskavo kontaminacije z radioaktivnimi snovmi, 
Ur. I. SFRJ, št. 40/86; 

- Pravilnik o conah materialnih bilanc in o načinu vodenja 
evidence o jedrskem materialu, ter o pošiljanju podatkov iz te 
evidence, Url I. SFRJ, št. 9/88; 

- Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge 
dokumentcije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih 
objektov, Ur. I. SFRJ, št. 68/88; 

- Odločba o OZD, ki izpolnjujejo pgoje za sistematično prei- 
skovanje kontaminacije z radioaktivnimi snovmi, Ur. I. SFRJ, 
št. 40/86; 

- Odločba o določitvi organizacij za izvajanje nalog 
s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, Ur. I. RS, št. 9/ 
91; 

- Navodilo o načinu vodenja evidence o jedrskih gorivih, 
njihovi uporbi, proizvodnji in porabi ter o rokih poročanja, Ur. 
I. SFRJ, št. 32/80; 

13.1. Predpis o strukturi, skupnih osnovah in vrsti ter stopnji 
agregiranosti podatkov informacijskega sistema varstva oko- 
lja (73. člen ZVO: minister za VO); 

13.2. Predpisi o vsebini, izvajalcih in nosilcih katastrov, 73 
registrov, evidenc in drugih baz podatkov informacijskega 
sistema varstva okolja, poročevalskih enotah, o metodologi 
jah zbiranja, shranjevanja, obdelave in distribuiranja po- 
datkov, o njihovi uradnosti ter o obveznosti vključevanja 
v mednarodne informacijske sisteme (73. člen ZVO: pristojni 
ministri); 

Obstoječi predpisi: 

- Navodilo o organizaciji evidence nad emisijo škodljivih 
snovi v zraku in o vsebini vodenja katastra virov onesnaževa- 
nja zraka, Ur.l. RS, št. 12/79; 
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- Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, shra- 
njevanja, končnega odlaganja ter izpuščanja radioaktivnih 
odpadnih snovi v človekovo okolje, Ur. I. SFRJ št. 40/86; 

- Pravilnik o conah materialnih bilanc in o načinu vodenja 
evidence o jedrskem materialu, ter o pošiljanju podatkov iz te 
evidence, Url I. SFRJ, št. 9/88; 

14.1. Predpis o vrstah posegov v okolje, kriterijih za določanje 
njihovega vplivnega območja in o kriterijih za določanje mini- 
malne višine odškodnine za razvrednotenje in nevarnost (78. 
člen ZVO: vlada); 

14.2. Predpis o višini povračil za izkoriščanje in rabo naravnih 
dobrin, o načinu njihovega obračunavanja, odmere in plače- 
vanja ter o kriterijih za znižanje in oprostitev plačevanja (80. 
člen ZVO: vlada); 

14.3. Predpis o višinah taks za obremenjevanje vode, tal, 
zraka in za ustvarjanje odpadkov, o načinu njihovega obraču- 
navanja, odmere in plačevanja ter o kriterijih za znižanje in 
oprostitev plačevanja (80. člen ZVO: vlada); 

14.4. Predpis o kavcijah ali drugih oblikah varščin za proizva- 
jal ce in potrošnike (81. člen ZVO: vlada); 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo, Ur. I. 
RS, št. 12/80; 

- Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo, Ur. I. SFRJ št. 22/ 
78 34/79; 
- Odlok o določitvi zneska omejitev odškodninske odgovor- 
nosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo, Ur. I. 
SFRJ, št. 49/87, 76/88, 5/90, 64/90; 73 - Odlok o določitvi 
zneska omejitev odškodninske odgovornosti uporabnika jedr- 
ske naprave za jedrsko škodo, Ur. I. RS, št. 2/88, 6/89, 6/90, 43/ 
90, 22/91; 

- Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja, 
Ur. I. RS, št. 2/90 ; 

- Uredba o načinu obračunavanja in plačevanja ekološkega 
davka, Ur. I. RS št. 10/90; 

- Odlok o organizaciji in delovanju sklada za sofinanciranje 
programov varstva okolja, Ur. I. RS št. 10/90; 

- Odlok o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev in 
najemnin, Ur. I. RS, št. 5/92; 

- Odlok o višini in načinu obračunavanja in plačevanja povra- 
čil za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in 
dejavnosti, Ur. I. RS, št. 6/92; 

- Odlok o višini povračil od določenih količinskih osnov za 
vodno gospodarstvo, Ur. I. RS, št. 6/92; 

- Odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na 
divjadi, Ur. I. RS, št. 13/91; 

- Odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na 
ribah, Ur. I. RS, 17/80; 

- Odlok o financiranju programov vzpostavitve in organiza- 
cije republiškega osnovnega omrežja merilnih postaj za var- 
stvo zraka na območjuSR Slovenije, Ur. I. RS, št. 8/80; 

15. Predpis o posebnih pogojih glede usposobljenosti za 
opravljanje določenih nalog varstva okolja (98. člen ZVO: 
minister za VO); 
PODSKUPINA A2.2.: PREDPISI, KI UREJAJO VARSTVO 
POSAMEZNIH NARAV NIH PRVIN IN DRUGA VPRAŠANJA 
OBREMENJEVANJA OKOUA 

1. Predpisi o klasificiranju in mejnih vrednostih emisij snovi in 
energije v tla, vodo in zrak, o mejnih vrednostih imisij o opo- 

zorilnih in kritičnih mejnih vrednostih ter s tem povezanimi 
obveznimi ukrepi (27. člen ZVO: vlada); 

Obstoječi predpisi: 

a) Na področju varstva tal: 

- Uredba o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in 
gozda, Ur.l. RS, št. 6/90; 

b) Na področju varstva voda: 

- Odlok o maksimalno dopustnih koncentracijah radionukli- 
dov in nevarnih snovi v medrepubliških tokovih, meddržavnih 
vodah in obalnem morju Jugoslavije, Ur.l. SFRJ, št. 8/79; 

- Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vodo, 
Ur.l. SFRJ, št. 3/66; 

- Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za 
nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode, 
Ur.l. RS, št. 18/85; 

c) Na področju varstva zraka: 

- Zakon o varstvu zraka, Ur.l. RS, št. 13/75, 29/86; 

- Odlok o mejnih in kritičnih koncentracijah škodljivih snovi 
v zraku, Ur.l. RS, št. 30/90; 

- Odlok o mejnih količinah oziroma koncentracijah škodljivih 
snovi, ki se smejo spuščati v zrak, Ur.l. RS, št. 19/88; 

- Pravilnik o napravah, opremi, dimenzijah in skupnih težah 
vozil v cestnem prometu, Ur. I. SFRJ, št. 50/82; 

d) Na področju varstva pred hrupom: 

- Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju Ur. I. RS, št. 15/76, 29/86; 

- Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posa- 
mezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne 
prostore, Ur. I. RS št. 29/80; 

e) Na področju varstva pred sevanji: 
- Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih 
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije, Ur. I. SFRJ št. 
62/84; 

- Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav, Ur. I. RS, št. 
28/80; 

- Pravilnik o največjih mejah radioaktivne kontaminacije in 
o dekontaminaciji, Ur. I. SFRJ št. 8/87; 

PODSKUPINA A2.3.: PREDPISI, KI UREJAJO PRAVILA RAV- 
NANJA V ZVEZI Z VARSTVOM OKOUA 

1. Predpisi o klasifikaciji in varstvu prostorastočih rastlin- 
skih in prostoživečih živalskih vrst ter njihovih habitatov in 
s tem povezana pravila ravnanja (29 člen ZVO: vlada); 

• 
Obstoječi predpisi: 
- Odlok o zavarovanju redkih in ogroženih živalskih vrst ter 
njihovih razvojnih oblik, Ur.l. RS, št. 28/76; 

- Odlok o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst, 
Ur.l. RS, št. 15/76; 

- Odredba o varstvu koristnih ptic in koristih sesalcev, Ur. I. 
RS, št. 29/77; 

- Odredba o območju v SR Sloveniji, na katerem je medved 
zaščiten, Ur. I. RS, št. 29/66; 

2.1. Predpisi o ravnanjih, ki se nanašajo na minimizacijo in 
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kopičenje snovi, energije, embalaže, odpadkov in tveganj, 
nadomeščanje snovi, energije in embalaže, reciklažo, pre voz, 
skladiščenje, opozorila in oznake ter o drugih oblikah obvez- 
nega ravnanja (30. člen ZVO: minister za VO v soglasju z dru- 
gimi pristojnimi ministri); 

2.2. Predpis o klasifikaciji in o oblikah obveznega ravnanja 
z odpadki (30. člen ZVO: minister za VO); 

Obstoječi predpisi: 

a) Na področju voda: 

- Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic, Ur.l. RS, 
10/85; 

- Odlok o splošni prepovedi graditve na območju podtalnih 
zalog pitne vode na Sorškem polju, Ur. I. RS, št. 6/70; 

- Odlok o splošni prepovedi graditve na območju podtalnih 
zalog pitne vode na Dravskem polju, Ur. I. RS, št. 23/71; 

- Pravilnik o sestavi obratnih poslovnikov za 73 obratovanje 
s čistilnimi napravami, vzdrževanje ter vodstvo obratnih dnev- 
nikov, Ur.l. SFRJ, št. 14/67; 

b) Na področju zraka: 

- Pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kuril- 
nih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč, Ur.l. 
RS, št. 1/76; 

c) Na področju ravnanja z odpadki: 

- Zakon o ravnanju z odpadki, Ur.l. RS, št. 8/78, 29/86; 

- Pravilnik o načinu neškodljivega odpravljanja živalskih tru- 
pel ter odpadkov živalskega izvora in o pogojih, katerim 
morajo ustrezati objekti ter oprema za zbiranje, neškodljivo 
uničevanje ter ugotavljanje vzrokov pogina, kakor tudi za 
transport živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora, Ur.l. 
SFRJ, št. 53/89; 

- Pravilnik o ravnanju z živalskimi odpadki in o minimalnih 
higiensko-tehničnih pogojih za ureditev objekta za obduk- 
cijo, Ur.l. RS, št. 12/81; 

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo v usnjarski in 
usnjarsko predelovalni industriji, Ur.l. RS, št. 5/83; 

- Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Ur.l. RS, št. 20/86, 4/89; 

- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji, Ur.l. RS, št. 4/80; 

- Strokovno navodilo o urejanju gnojišč in greznic, Ur.l. RS, 
št. 10/85; 

d) Na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki: 

- Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, shra- 
njevanja, končnega odlaganja ter izpuščanja radioaktivnih 
odpadnih snovi v človekovo okolje, Ur. I. SFRJ št. 40/86; 

SKUPINA A3.: PREDPISI O JAVNIH SLUŽBAH NA PODROČJU 
VARSTVA OKOLJA 

PODSKUPINA A3.1. PREDPISI O REPUBLIŠKIH JAVNIH 
SLUŽBAH 

1. Zakoni, ki bodo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih 
službah urejali republiške javne službe varstva okolja (25. člen 
ZVO); 

PODSKUPINA A3.2. PREDPISI O OBVEZNIH LOKALNIH JAV- 
NIH SLUŽBAH 

1. Predpisi o oskrbovalnih standardih, razvrstitvah objektov in 
naprav, tehničnih, vzdrževalnih in organizacijskih stan dardih, 

standardih gospodarjenja, metodologijah za obliko vanje cen, 
za vodenje registra izvajalcev in katastra objek tov in naprav 
ter drugih standardih in normativih za opravi janje obveznih 
lokalnih javnih služb varstva okolja (26. člen ZVO: minister za 
VO) 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o komunalnih dejavnostih, Ur. I. RS, št. 8/82; 

- Zakon o katastru komunalnih naprav, Ur. I. RS, št. 26/74, 42/ 
86; 

- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnh 
naprav, Ur. I. RS, št. 25/76; 

- Odlok o tem, kaj se šteje za infrastrukturne objekte, Ur. I. 
RS, št. 34/88; 

- Navodilo o podrobnejši določitvi, kaj se šteje za primarno, 
sekundarno in magistralno omrežje komunalnih naprav in 
drugih objektov in naprav, Ur. I. RS, št. 27/85; 

- Navodilo o evidentiranju in ocenitvi javnih površin, ter 
izkazovanju stroškov, potrebnih za njihovo vzdrževanje, Ur. I. 
RS, 29/85; 

PODSKUPINA A3.3. ODLOKI OBČIN IN DRUGIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI O LOKALNIH JAVNIH SLUŽBAH 

1. Predpisi, ki bodo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih 
službah urejali režim lokalnih javnih služb varstva okolja (26. 
člen ZVO); 

SKUPINA A4: PREDPISI, KI UREJAJO POSAMEZNE SISTEME 

1. Predpisi, ki urejajo sisteme raziskovanja, planiranja, projek- 
tiranja, javnih služb, lastninskih in obligacijskih razmerij, 
zavarovanja pred odgovornostjo, uprave in njene organizira- 
nosti, lokalne samouprave, inšpekcijskega nadzora, financira- 
nja javne porabe, carin, davkov in kazenskih sankcij; 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o raziskovalni dejavnosti, Ur. I. RS, št. 10/91; 

- Zakon o urejanju prostora,' UR. I. SRS 18/84, 15/89; 

- Zakon o obligacijskih razmerjih, Ur. I. SFRJ, št. 29/78,12/85, 
39/85, 57/89; 

- Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega 
zavarovanja (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, 82/90); 

- Zakon o statističnih raziskovanjih, pomembnih za repu- 
bliko, Ur. I. RS, št. 11/88; 

- Zakon o standardizaciji, UR. I. SFRJ, št. 37/88, 23/91; 

- Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, Ur. I. SFRJ, št. 63/ 
89, 11/91; 

- Zakon o varstvu konkurence (v pripravi); 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (v pripravi); 

- Zakon o sistemu državne uprave, Ur. I. RS št. 24/79, 12/82, 
39/85, 37/87, 18/88; 

- Zakon o organizaciji in delovnem področju republiške 
uprave, Ur. I. RS št. 27/91; 

- Zakon o lokalni samoupravi (v pripravi); 

- Zakon o financiranju javne porabe, Ur. I. RS št. 48/90; 

- Zakon o prometnem davku, Ur. I. RS, št. 4/92; 

- Zakon o dohodnini, Ur. I. RS, št. 48/90, 43/91; 
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- Zakon o davku od dobička pravnih oseb, Ur. I. RS, št. 48/90, 
32/91; 

- Carinski zakon. Ur. I. SFRJ, št. 34/90; 

- Zakon o carinski tarifi, Ur. I. SFRJ, št. 27/78, 29/83, 7/84, 71/ 
84, 43/86, 81/87; 

- Kazenski zakon Republike Slovenije, Ur. I. RS, št. 12/77,17/ 
84, 47/84, 33/89, 3/90; 

SKLOP B: PREDPISI S PODROČJA NARAVNIH DOBRIN IN 
NARAVNIH BOGASTEV 

SKUPINA B1.: PREDPISI S PODROČJA POSAMEZNIH VRST 
EKOSISTEMOV 

B1.1.: ZAKON O VODAH IN PODZAKONSKI PREDPISI 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o vodah, Ur.l. RS, št. 38/81, 29/86; 

- Zakon o temeljih vodnega režima, pomembnih za dve ali 
več republik oziroma avtonomnih pokrajin in o meddržavnih 
vodah, Ur.l. SFRJ, št. 2/74, 24/76; 

- Zakon o obalnem morju in epikontinentalnem pasu SFRJ, 
Ur.l. SFRJ, št. 49/87, 57/89; 

- Uredba o klasifikaciji voda medrepubliških vodnih tokov, 
meddržavnih voda in voda obalnega morja Jugoslavije, Ur.l. 
SFRJ, št. 6/78; 

- Odlok o določitvi meja vodnih območij v SR Sloveniji, Ur. I. 
RS, 6/75; 

- Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji rezerv talnih voda 
ter o njihovi evidenci, Ur.l. RS, št. 34/79 ; 73 - Odlok 
o postopku ugotavljanja in overjanja razvrščenih rezerv rud- 
nin in talnih voda, Ur.l. RS, št. 1/79; 
- Odlok o določitvi hudourniških območij, ki se štejejo za 
vodotoke medregionalnega pomena, Ur.l. RS, št. 21/75; 

- Odlok o določitvi erozijskih območij in posameznih hudo- 
urnikov, na katerih zagotavlja delovna organizacija varstva 
površin pred erozijo, hudourniki in plazovi, Ur.l. RS, št. 2/70; 

- Strokovno navodilo za izdelavo vodnogospodarskih osnov, 
Ur. I. RS, št. 28/88; 

- Strokovno navodilo o načinu zbiranja vodnogospodarskih 
soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in 
katastru voda, o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in 
zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav, Ur.l. RS, št. 
27/84; 

- Navodilo o tem, katera dela in posegi v vodni režim se šteje 
za manjše spremembe vodnega režima, Ur.l. RS, 16/75; 

- Strokovno navodilo o tem, kakšna tehnična dokumentacija 
je potrebna za pridobitev vodnogospodarskega dovoljenja in 
kaj morajo vsebovati vodnogospodarska soglasja in vodnogo- 
spodarska dovoljenja, Ur.l. RS, št. 27/84, 3/87; 

- Strokovno navodilo o tem, kaj obsega vzdrževanje naravnih 
vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter 
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, Ur.l. 
RS, št. 27/84; 

- Strokovno navodilo o tem, kateri objekti se štejejo za 
vodnonogospodarske objekte v splošni in posebni rabi in 
kateri vodotoki se štejejo za umetne vodotoke, Ur.l. RS, št. 27/ 
84; 

- Strokovno navodilo za ugotavljanje značilnosti vodnega 
režima v mejnem oziroma iztočnem prerezu vodotoka, Ur.l. 
RS, št. 27/84; 

- Strokovno navodilo za določanje meje priobalnih zemljišč, 
erozijskih območji in morske obale, Ur.l. RS, št. 4/85; 

- Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Ur.l. 
RS, št. 31/87; 

- Pravilnik o načinu upravljanja varstvenih voda, Ur.l. RS, št. 
7/78; 

- Navodilo o vsebini načrtov za obrambo pred poplavami, 
Ur.l. RS, št. 10/76; 

- Strokovno navodilo o načinu odvzemanja mivke, peska, 
proda in kamna, Ur. I. RS, št. 27/84; 

- Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vodo, 
Ur.l. SFRJ, št. 3/66; 

B1.2.: ZAKON O GOZDOVIH IN PODZAKONSKI PREDPISI 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o gozdovih, Ur.l. RS, št. 18/85, 24/89; 

- Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni 
lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami 
v družbeni lastnini, Ur.l. RS, št. 26/90, 43/90, 2/91; 

- Pravilnik o gozdnobiološki reprodukciji, Ur.l. RS, št.32/85; 

' - Pravilnik o varstvu gozdov in gozdnih zemljišč pred poža- 
rom, Ur.l. RS, št. 8/73; 

B1.3.: ZAKON O KMETIJSKIH ZEMUIŠČIH IN PODZAKONSKI 
PREDPISI 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih, Ur.l. RS, 17/86; 

- Zakon o varstvu zemljišč pred spremembo namembnosti, 
Ur.l. RS, 44/82; 

- Zakon o prepovedi nomadske paše, Uradni list RS št. 11/81, 
42/86; 

k 
- Pravilnik o vodenju registra vrst rabe zemljišč v zemljiškem 
katastru, Ur.l. RS št. 41/82; 

- Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem kata- 
stru, Ur.l. RS, št. 41/82; 
- Navodilo o strokovnih merilih za določitev zemljišč v kate- 
gorije, Ur.l. RS, št. 45/82; 

- Navodilo za določitev zemljišč, ki so temelj proizvodnje 
hrane v SR Sloveniji, Ur.l. RS, št. 29/86; 

B1.4.: ZAKON O NERODOVITNEM SVETU IN PODZAKONSKI 
PREDPISI(poseben zakon ali urejeno v okviru zakona o narav- 
nih vrednotah); 

SKUPINA B2.: PREDPISI S PODROČJA VARSTVA NARAVNIH 
VREDNOT 

B2.1.: ZAKON O VARSTVU NARAVNIH VREDNOT IN PODZA- 
KONSKI PREDPISI 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o naravni in kulturni dediščini, Ur.l. RS, št. 1/81,8/90 
(tisti del, ki se nanaša na naravno dediščino); 

- Zakon o Triglavskem narodnem parku, Ur.l. RS, št. 17/81, 8/ 
90; 

- Pravilnik o vodenju registra in zbirnega registra naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov, Ur.l. RS, št. 10/82 (tisti 
del, ki se nanaša na naravne znamenitosti); 
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- Odredba o razglasitvi doline Tople na Koroškem za naravno 
znamenitost, Ur.l. RS, št. 32/66; 

- Odredba o razglasitvi Divjega jezera pri Idriji za naravno 
znamenitost, Ur.l. RS, št. 34/67. 

SKUPINA B3.: PREDPISI O POGOJIH VARSTVA IN IZKORIŠ- 
ČANJA NARAVNIH VIROV 

PODSKUPINA B3.1.: RUDARJENJE 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o rudarstvu, Ur.l. RS, št. 17/75, 24/89; 

- Zakon o energetskem gospodarstvu, Ur.l. RS, št. 33/81, 29/ 
86; 

- Zakon o izkoriščanju gline, peska, proda in kamna, Ur.l. RS, 
št. 39/60; 

- Zakon o enotnem načinu ugotavljanja, evidentiranja, zbira- 
nja in bilanciranja podatkov o rezervah rudnin in talnih voda 
ter o bilanci teh razerv, Ur.l. SFRJ, št. 53/77, 24/86, 17/90; 

- Pravilnik o vsebini rudarskih projektov s področja izkoriš- 
čanja nafte in zemeljskih plinov, Ur.l. SFRJ, št. 21/68; 

- Pravilnik o vsebini rudarskih projektov s področja izkoriš- 
čanja trdih mineralnih surovin, Ur.l. SFRJ, št. 21/68; 

- Odlok o postopku ugotavljanja in overjanja razvrščenih 
rezerv rudnin in talnih voda, Ur.l. RS, št. 1/79; 

- Pravilnik o raziskovalnem in pridobivalnem prostoru rud- 
nin, Ur. I. RS, št. 23/76; 

- Navodilo o evidenci in katastru raziskovalnih in pridobival- 
nih prostorov, Ur. I. RS, št. 9/77; 

- Pravilnik o uvrščanju zalog trdih mnaralnih surovin 
v razrede ter o njihovi evidenci, Ur. I. SFRJ, 25/79; 

- Pravilnik o evidenci in katastru raziskovalnih prostorov in 
eksploatacijskih polj, Ur. I. SFRJ, št. 52/59, 1/60; 

PODSKUPINA B3.2.: LOV 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju 
lovišč, Ur.l. RS, št. 25/76, 29/86; 

- Odlok o določitvi lovsko - gojitvenih obočjih v SR Slove- 
niji, Ur. I. RS, št. 34/83; 

- Pravilnik o lovsko - gospodarskih načrtih, Ur. I. RS, št. 27/ 
78; 

PODSKUPINA B3.3.: RIBOLOV 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o sladkovodnem ribištvu, Ur.l. RS, št. 25/76, 42/86; 

- Zakon o morskem ribištvu, Ur.l. RS, št. 25/76, 47/87; 

- Zakon o uporabi odškodnine za gospodarski ribolov v obal- 
nem morju Jugoslavije, Uradni list SFRJ št. 11/74; 

- Odredba o opredelitvi in varstvu ribjega zaroda nedoraslih 
rib in drugih morskih živali, Ur.l. RS, št. 20/77, 27/87; 

- Odredba o varstveni dobi rib ter o najmanjših dolžinah 
lovnih rib, rakov, žab in školjk, Ur.l. RS, št. 7/78; 

- Odredba o omejitvi ribolova v portoroškem zalivu, Ur.l. RS, 
št. 2/62; 

- Odredba o izločitvi posameznih vod in ribiških okolišev, 
Ur.l. RS, št. 17/59; 

- Odredba o določitvi ribiških rajonov in okolišev, Ur.l. RS, št. 
17/59; 

SKUPINA B4: PREDPISI S PODROČJA POSEGANJA V PRO- 
STOR IN GRADENJ 

PODSKUPINA B4.1.: SPLOŠNI PREDPISI S PODROČJA URE- 
JANJA PROSTORA IN GRADENJ: 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem 73 
obdobju, Uradni list RS št. 48/90 

- Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS št. 18/84, 15/89; 

- Zakon o urejanju naselji in drugih posegov v prostor, Ur.l. 
RS, št. 18/84, 26/90; 

- Zakon o stavbnih zemljiščih, Ur.l. RS ,št. 18/84, 33/89; 

- Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS št. 34/84 29/86 

- Zakon o geodetski službi, Uradni list RS št. 23/76 42/86 

- Zakon o enotni evidenci prostorskih enot, Uradni list SFRJ 
št. 18/88 

- Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini, Ur.l. RS, št. 5/80, 20/89; 

- Pravilnik o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini 
prostorskih izvedbenih aktov, Ur.l. RS, št. 14/85; 

- Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostor- 
skih izvedbenih aktov, Ur.l. RS, št. 17/85; 

- Odlok o določitvi objektov širšega regionalnega pomena, 
za katere daje lokacijsko dovoljenje republiški sekretariat za 
urbanizem, Ur.l. RS, št. 30/67; 

- Odlok o določitvi objektov in naprav, za katere daje lokacij- 
sko dovoljenje za urejanje prostora pristojni republiški 
upravni organ 

PODSKUPINA B4.2.: POSEBNI PREDPISI O POSEGIH V PRO- 
STOR IN GRADNJAH 

Obstoječi predpisi: 
- Zakon o lukah, Ur.l. RS, št. 7/77, 21/78, 29/86; 

- Zakon o cestah, Ur. I. RS št. 2/88; 

- Pravilnik o spravljanju in hrambi kurilnega olja, Ur. I. SFRJ, 
št. 5/67; 

- Pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o uskla- 
diščenju in pretakanju vnetljivih tekočin, Ur. I. SFRJ, št. 20/71; 

- Pravilnik o gradnji postaj za preskrbo motornih vozil z gori- 
vom in o uskladiščenju in pretakanju goriva, Ur. I. SFRJ, št. 27/ 
71; 
- Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena 
skladišča ter transportne naprave za nevarne ter škodljive 
snovi, Ur. I. RS, št. 3/79; 

- Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za graditev prosto- 
rov in naprav, zbiranje in odvažanje odpadnih snovi iz stano- 
vanjskih hiš, Ur.l. SFRJ, št. 28/70; 

PODSKUPINA B4.3.: DRUGI PREDPISI O IZVAJANJU GOSPO- 
DARSKIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI 
1. Predpisi, ki urejajo izvajanje dejavnosti, kot so: pomorska 
in notranja plovba, zračna plovba, turizem, gostinstvo, ipd. 
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SKLOP C: PREDPISI S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA IN 
DRUGIH OBLIK VARSTVA LJUDI, ŽIVALI IN RASTLIN 

SKUPINA C1.: ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti, Ur. I. RS št. 9/92; 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju, UR. I. RS št. 9/92; 

- Zakon o proizvodnji zdravil (v pripravi); 

- Zakon o prometu strupov, Ur. I. SFRJ št. 43/82, 64/85; 

- Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov 
splošne rabe. Ur. I. SFRJ, št. 55/78, 58/85; 

- Zakon o zdravstvenem nadzoru nad živili, Uradni list RS št. 
17/75, 42/86; 

- Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo, Uradni list SFRJ/RS št. 63/90 44/90; 

- Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, 
Uradni list RS št. 18/87; 

- Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdravi- 
liščih, Ur.l. RS, št. 36/74; 

- Zakon o sanitarni inšpekciji, Ur. I. RS št. 27/74; 

- Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov v zunanjetrgovinskem prometu, Ur. I. SFRJ št. 28/75, 54/ 
86; 

- Zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom, Uradni 
list RS, št. 14/61, 29/86; 
- Zakon o evidencah na področju zdravstva, Uradni list SFRJ 
št. 22/78, 18/88; 

- Zakon o dajanju zdravil v promet, Uradni list SFRJ št. 43/86; 

- Pravilnik o največjih količinah škodljivih snovi in sestavin 
v krmi, Ur. I. SFRJ, št. 2/90, 27/90; 

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za 
živali ter skladišča za proizvode, surovine in odpadke na 
mejnih prehodih, Ur.l. SFRJ, št. 6/88; 

- Pravilnik o načinu nakladanja, prekladanja in razkladanja 
pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov, Ur.l. SFRJ, št. 
69/90; 
- Pravilnik o načinu razkuževanja prevoznih sredstev, s kate- 
rimi se prevažajo pošiljke živali, proizvodov, surovin in odpad- 
kov, Ur.l. SFRJ, št. 22/89; 

- Pravilnik o dajanju v promet in uporabi aktivnih snovi, 
katerih aktivnost presega določeno mejo, rentgenskih in dru- 
gih aparatov, ki povzročajo ionizirajoča sevanja ter o drugih 
ukrepih za varstvo pred delovanjem teh virov, Ur. I. SFRJ, št. 
40/86, 45/89; 

- Pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in 
uporabljati pitna voda, živila, radioaktivne snovi preko meje, 
Ur.l. SFRJ, št. 23/86; 

- Pravilnik o načinu odvzemanja vzorcev in metodah za 
laboratorijsko analizo pitne vode, Ur.l. SFRJ, št. 73 33/87; 

- Pravilnik o higienski neoporečnosti vode, ki je namenjena 
za javno preskrbovanje prebivalstva, voda za pitje, živila, 
prodaja, Ur.l. SFRJ, št. 9/80, 14/85; 

- Pravilnik o higiensko-tehničnih ukrepih za zaščito pitne 
vode, Ur.l. FNRJ, št. 44/60, 11/62; 

- Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode, Ur.l. SFRJ 
št. 33/87; 

- Pravilnik o higienskih zahtevah za kopalne vode, Ur.l. RS, 
št. 9/88; 

- Pravilnik o kvaliteti naravne mineralne vode, Ur.l. SFRJ, št. 
58/78; 

- Pravilnik o označevanju strupov, ki se dajejo v promet 
nadomačem trgu, Ur.l. SFRJ, št. 32/86; 

SKUPINA C2.: VARSTVO PRI DELU 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o varstvu pri delu Ur. I. RS št. 47/86; 

SKUPINA 03.: VARSTVO ŽIVALI IN RASTLIN PRED BOLEZ- 
NIMI 

Obstoječi predpisi; 
- Zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo, Ur. I. SFRJ št. 43/86; 

- Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki 
ogrožajo vso državo, Ur. I. SFRJ št. 74/89; 

- Zakon o zdravstvenem varstvu živali, Ur. I. RS št. 37/85; 

- Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci Ur. I. RS 
št. 16/77, 42/86; 

- Zakon o semenih in sadikah, Ur.l. RS št. 42/73, 29/86; 

- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih 
sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin, Ur. I. SFRJ/ 
RS št. 82/90, 4/91; 

- Pravilnik o največjih količinah škodljivih snovi in sestavin 
v krmi, Ur.l. SFRJ, št. 2/90, 27/90; 

- Pravilnik o pogojih za vzrejo plemenskih ribjih jat, o pogojih 
za uporabo plemenskih ribjih jat za razmnoževanje in o pogo- 
jih za promet z reprodukcijskim materialom, Ur.l. RS, št. 21/ 
81; 
- Pravilnik o načinu metanja kemičnih sredstev iz letal, Ur. I. 
SFRJ, št. 62/80, 52/83; 

- Odredba o varstvu čebel pred kemičnimi sredstvi za varstvo 
rastlin, Ur. I. RS, št. 23/77; 

- Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužnih 
bolezni čebel, Ur.l. RS, št.20/92; 

SKUPINA C4.: POŽARNA IN DRUGE OBLIKE VARNOSTI 

Obstoječi predpisi: 

- Zakon o varstvu pred požarom, Ur. I. RS št. 2/76, 15/84; 
I , 
- Zakon o dimnikarski službi, Ur.l. RS, št. 16/74, 14/90; 

- Zakon o varnosti cestnega prometa, UR. I. SRS, št. 5/82, 29/ 
86; 
- Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa, Ur. I. SFRJ št. 
50/88, 29/90, sprememba: Ur. I. SFRJ št. 11/91; 

- Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu, Ur. I. 
SFRJ 77/87, 29/90; 

- Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe, Ur.l. RS, št. 
17/88. 

- Zakon o tržni inšpekciji, Ur. I. RS št. 27/74; 

- Zakon o prevozih v cestnem orometu, Ur. I. RS št. 45/87; 
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- Zakon o temeljih varnosti transporta po naftovodih in 
plinovodih, Ur. I. SFRJ, št. 64/73; 

- Zakon o prometu eksplozivnih snovi, Ur. I. SFRJ št. 30/85, 6/ 
89; 

- Zakon o prevozu navarnih snovi (Popravek: 45/90), Ur. I. 
SFRJ št. 27/90; 

- Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter 
o drugih nevarnih snoveh, Ur. I. RS št. 18/77; 

- Uredba o opozorilih na posodah z vnetljivimi tekočinami in 
na jeklenkah, Ur. I. RS, št. 7/60; 

- Pravilnik o načinu prevažanja nevarnih snovi v pomorskem 
prometu in v prometu po notranjih plovnih poteh, Ur. I. SFRJ, 
št. 17/87; 

- Pravilnik o načinu prevažanja nevarnih snovi v cestnem 
prometu, Ur. I. SFRJ, št. 82/90; 

- Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu, Ur. I. RS, št. 22/ 
91; 

SEZNAM MEDNARODNIH KONVENCIJ, PROTOKOLOV, 
SPORAZUMOV, POGODB IN DRUGIH SPORAZUMOV 

1. Multilateralne pogodbe, ki jih je ratificirala bivša SFRJ 

1.1. Varstvo morja 

1. Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja 
morja z oljem, 1954, UL SFRJ 60/1973, 55/74, 2/85 

2. Konvencija o ribolovu in ohranitvi biološkega bogastva 
odprtega morja, 1958 

3. Konvencija o odprtem morju, 1958 

4. Konvencija o teritorialnem morju in zunanjem morskem 
pasu, 1958 

5. Konvencija o epikontinentalnem pasu, 1958 

6. Mednarodna konvencija za zaščito človekovega življenja na 
morju, 1960 

7. Mednarodna konvencija o civilni odgvornosti za škodo, 
povzročeno zaradi onesnaževanja z nafto, Bruselj, 
29.11.1969, rat. 1976, MP 7/77 

8. Mednarodna konvencija o posredovanju na odprtem morju 
v primeru nesreče, ki povzroči onesnaženje z nafto, 1969, MP 
2/77 

9. Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega 
sklada za poravnavo škode, nastale zaradi onesnaženja 
z nafto, Bruselj, 18.12.1971, rat.1977, MP 3/77 

10. Sporazum o prepovedi nameščanja jedrskega in drugega 
orožja za masovno uničevanje na morskem in oceanskem dnu 
in pod njim, 1971 

11. Konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja 
z odpadnimi in drugimi snovmi, s prilogami, London, 
29.12.1972, rat.1976, MP 13/77, 58/77 

12. Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaževanja 
z ladij, 1973, MP 12/81 

13. Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesna- 
ževanjem Barcelona, 16.2.1976, rat.1977, MP 12/77 

14. Protokol o sodelovanju v prizadevanju proti onesnaževa- 
nju 73 Sredozemskega morja z nafto in drugimi škodljivimi 
snovmi v primeru nesreče, 1976, MP 12/77 

15. Protokol o preprečevanju onesnaževanja Sredozemskega 
morja zaradi potapljanja odpadnih in drugih snovi z ladij in 
letal, 1976, MP 13/77 

16. Protokol iz leta 1978, ki se nanaša na Mednarodno kon- 
vencijo za preprečevanje onesnaževanja z ladij iz leta 1973, 
1978. 

17. Protokol o posebej zaščitenih območjih Sredozemskega 
morja, Ženeva, 3.4.1982 (MP 9/85) 

18. Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaže- 
vanjem s kopnega z aneksi I, II, III. Atene, 17.5.1980, MP 1/90 

19. Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaževanja 
morja z nafto (MP 53/74) 

20. Protokol o intervencijah na odprtem morju v primeru 
onesnaževanja morja s snovmi, ki niso olja (London, 2.11. 
1973), MP 12/81 

21. Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaževanja 
z ladij, 1973 (MP 3/77) 

1.2. Varstvo zraka 

1. Konvencija o zaščiti ozonskega plašča I.in ll.sloja, Dunaj 
22.3.1985, (MP 1/90) 

2. Konvencija o čezmernem onesnaževanju zraka na velike 
razdalje v Evropi, Ženeva 13.11.1979, (MP 11/86, 2/87) 

3. Protokol h konvenciji o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju programa 
sodelovanja 28. 5. 1984 (MP 2/87) 

4. Protokol ob Konvenciji o varstvu ozonske plasti o substan- 
cah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, Montreal 
16.9.1985 (MP 16/90) 

5. Uskladitveni sporazum EGS - COST o skupnem projektu 
akcije na področju fizikalno - kemičnega uničevanja onesna- 
ževalcev zraka (COST projekt 61 a bis) 

1.3. Varstvo narave 

1. Konvencija o uporabi svinčevega belila pri barvanju, 1923 

2. Mednarodna konvencija o zaščiti ptic, Pariz 18.10.1950, 
(MP 6/73) 

3. Mednarodna konvencija o zaščiti rastlin, Rim, 6.12.1951 
(MP 7/55) 

4. Konvencija o ustanovitvi Evropske in Mediteranske organi- 
zap cije za zaščito rastlin, 1968, MP 2/72 

r ' 
5. Konvencija o barjih mednarodnega pomena, ki so prebiva- 
lišča močvirnih ptic, 1971 

6. Konvencija o prepovedi izpopolnjevanja, proizvodnje in 
ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega 
orožja in o njihovem uničevanju, 1972 

7. Konvencija o varstvu svetovnih kulturnih in naravnih par- 
kov, Pariz 23.11.1972 (MP 56/74) 

8. Konvencija o ustanovitvi Evroske organizacije za zaščito 
rastlin, Pariz 18.4.1951 (MP 12/57, 1/85) 

1.4. Varstvo kulturnih dobrin 

1. Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oborože- 
nega spopada, 1954 

2. Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediš- 
čine, 1972, UL SFRJ 56/74 
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3. Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedo- 
voljenega uvoza, izvoza in prenosa lastnine kulturnih dobrin, 
1972 

1.5. Jedrska varnost 

1. Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrsko 
škodo, 1963, MP 5/77 

2. Dogovor o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem v atmos- 
feri, vesolju in pod vodo, 1963, MP 11/63 

3. Konvencija o pravočasnem obveščanju o jedrskih nesre- 
čah, 1989 

4. Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala, 
Dunaj, (MP 9/85) 

1.6. Varstvo voda 

1. Sporazum Evropske gospodarske skupnosti v zvezi s skup- 
nim akcijskim projektom na področju analize organskih 
mikroones- naževalcev v vodi (projekt COST 64 b bis), Bru- 
selj, 27.3.1980 (MP1/85) 

2. Uskladitveni sporazum EGS - COST v zvezi z organizirano 
akcijo na področju analize organskih mikrooonesnaževalcev 
v vodi (COST 64 b) Bruselj, 3.2.1983, MP 13/85) 

3. Sporazum o izvajanju evropskega projekta s področja 
onesnaževanja, Bruselj 23.1.1971, (MP 15/75) 

2. Multilateralne pogodbe, ki jih bivša SFRJ ni ratificirala 

1. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami 
divje flore in favne, 1973 

2. Konvencija o ohranjanju divjega rastlinskega in živalskega 
sveta in naravnih nahajališč v Evropi, 1979 

3. Konvencija o ohranitvi migratornih vrst divjih živali, 1979 4. 
Evropska konvencija o zaščiti arheološke dediščine (No.66), 
1969 

5. Evropska konvencija o zaščiti arhitekturne dediščine (No. 
121), 1980 

6. Evropska konvencija o zaščiti vretenčarjev, ki se uporab- 
ljajo za eksperimentalne in druge znanstvene namene, odprto 
za podpis 1986 

7. Evropska konvencija o ohranjanju divjih živali in naravnega 
okolja v Evropi, odprto za podpis 1979 

8. Evropska konvencija o zaščiti živalskih ljubljencev, odprto 
za podpis 1987 

9. Evropski sporazum o omejitvi uporabe določenih pralnih 
detergentov in čistil s protokolom (št. 115), odprto za podpis 
1983 

10. Protokol h konvenciji o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja iz leta 1979 o zmanjšanju žveplovih emisij 
ali njihovega priliva preko meja za najmanj 30 odstotkov, 
Helsinki 8.6.1985 

11. Protokol h konvenciji o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja glede kontrole emisije nitrogenskih oksi- 
dov ali njihovega priliva preko meja, Sofija 31.10.1988 

12. Baselska konvencija o kontroli gibanja rizičnih odpadkov 
preko meja in njihovemu odlaganju, Basel 22. 3. 1989 

13. Amandma k Montrealskemu protokolu o substancah, ki 
škodljivo delujejo na ozonski plašč, London 29.6.1990 73 14. 
Konvencija o oceni vpliva učinkov na okolje preko meja 
Espoo 25.2.1991 

15. Sporazum o varstvu Alp, Salzburg 7.11.1991 

3. Bilateralni sporazumi, ki jih je sklenila bivša SFRJ 

3.1. z Italijo 

1. Jugoslovansko-italijanski sporazum o sodelovanju pri var- 
stvu voda Jadranskega morja in obalnih območij pred ones- 
naženjem, 1974 (UL SFRJ 2/77, MP) 

2. Sporazum o delu Stalne jugoslovansko - italijanske komi- 
sije za vodno gospodarstvo (UL SFRJ 9/80, MP) 

3. Sporazum med Jugoslavijo in Italijo o oskrbi z vodo občine 
Gorica (UL FLRJ 4/58, MP) 

3.2. z Avstrijo 

1. Sporazum med vlado Federativne ljudske republike Jugo- 
slavije in zvezno vlado Republike Avstrije o vodnogospodar- 
skih vprašanjih, ki se tičejo Drave (UL FLRJ 1/55, MP) 

2. Sporazum med FLRJ in Republiko Avstrijo o vodnogospo- 
darskih vprašanjih mejnega toka Mure in obmejnih voda Mure 
(sporazum o Muri), (UL FLRJ 10/56, MP) 

3.3. z Madžarsko 

1. Sporazum med vlado FLRJ in vlado LR Madžarske o vodno- 
gospop darskih vprašanjih (UL FLRJ, 15/56, MP) 

PRILOGA 2 

ZASNOVA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. NAMEN IN IZHODIŠČE 

1.1. Namen 

Namen nacionalnega programa varstva okolja je izdelati stra- 
tegijo prehoda v okolje ohranjajoč razvoj. Nacionalni program 
bo vseboval podrobnejšo razdelavo ciljev, usmeritev in pro- 
gramov varstva okolja in rabe naravnih dobrin in bo usmerjen 
v postopen prehod na uporabo obnovljivih virov energije, 
zmanjšanje porabe ngravnih virov in energije, ohranjanje 
biološke raznovrstnosti, raznovrstnosti in kakovosti naravnih 
dobrin ter ekološkega ravnotežja, preprečevanje nevarnosti 
ter zmanjšanje obremenitev za okolje in odpravo poškodb 
okolja, ki so nastale zaradi dosedanjega načina razvoja. 

To so obenem kakovostne lastnosti sprejemljivega in okolje 
ohranjajočega razvoja, katerega notranje strukture značilno- 

sti so z zmožnostmi okolja skladna demografska politika, 
z okoljem uglašena raba naravnih dobrin in minimizacija 
obremenjevanja okolja z odpadki, ki presegajo samoobnovi- 
tvene sposobnosti narave ter s tem povezana internalizacija 
stroškov okolja ter okolje ohranjajoči vzorci proizvodnje in 
porabe. 

Zato je namen nacionalnega programa varstva okolja priprava 
konkretnih instrumentov, programov in projektov preventiv- 
nega in sanacijskega značaja ter identifikacija in razvoj 
potrebnih institucionalnih, profesionalnih, tehnoloških in dru- 
gih nacionalnih kapacitet ob povečani stopnji mednarodnega 
sodelovanja za dosego cilje okolja ohranjajočega razvoja. 

Nacionalni program varstva okolja bo predstavljal eno od 
prioritetnih izhodišč in enakovrednih sestavin pri sprejemanju 
političnih, planskih in upravljalskih odločitev, povezanih 
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z ekonomsko rastjo in blagostanjem ljudi in Do kot tak bistven 
element razvojne politike slovenske države. 

1.2. Izhodišča 

Podlaga nacionalnega programa varstva okolja je nedvomno 
samo stanje okolja, socialno, ekonomsko in tehnološko sta- 
nje družbe ter mednarodno okolje, v katerega se Slovenija 
vključuje. 

Za usmeritve in strategije programa je izredno pomemben 
dokument AGENDA 21 kot operacionalizacija Deklaracije 
o okolju in razvoju, sprejete na Konferenci Združenih narodov 
o okolju in razvoju (UNCED) v Rio de Janeiru junija 1992 in 
spremljajočih konvencij. AGENDA 21 je obširen program 
usmeritev in aktivnosti, s katerimi naj bi v 90-ih letih tega 
stoletja in v 21. stoletju zagotovili obstojen razvoj planeta in 
življenja na njem ter varstvo okolja. Nadaljni razvoj naj zato 
temelji na večjem razumevanju in upoštevanju vplivov člove- 
kovega obnašanja in aktivnosti na naravo in naj s temi spre- 
membami v vseh sektorjih zagotavlja blaginjo (Prospering 
VVorld), pravičnost (Just World), bivalno primernost (Habita- 
ble Word), rodovitnost (Fertile VVorld), življenske pogoje za 
vse (Shared VVorld) ter zdravo in čisto okolje (Clean VVorld). 

2. CILJI 

2.1. Oživljanje okolje ohranjajočega razvoja 

Pomeni spreminjanje dosedanjih proizvodnih in porabniških 
oblik razvoja, ki so pripeljale do slabe prilagodljivosti gospo- 
darstev, padca in stagnacije dohodkov, slabih infrastruktur- 
nih in drugih storitev, naraščanje onesnaženosti in tveganj za 
zdravje ter za iskanje okolje ohranjajočega obsega in kakovo- 
sti proizvodnje in porabe materialnih dobrin - za izkoreninje- 
nje revščine in slabih življenjskih pogojev in optimiranje eko- 
nomske rasti. 

2.2. Okolje ohranjujoč način življenja za vse ljudi in genera- 
cije, ki prihajajo 

Pomeni uveljavljanje do okolja odgovornega načina življenja 
ter manj razsipnega obsega in oblike proizvodnje in porabe 
- z učinkovitejšim izkoristkom proizvodnje, minimizacijo 
vseh vrst odpadkov, manjšim in bolj »zelenim« potrošni- 
štvom, zmanjšanjem demografskih pritiskov in povečanjem 
zdravstvene skrbi. 

2.3. Okolje ohranjajoč razvoj naselij 

Pomeni posebno pozornost življenju v naseljih, posebej 
v mestih, in ekološkim problemom, povezanim z urbanizacijo 
kot glavnim trendom razvoja - prenaseljenosti, varnosti pre- 
bivanja, oskrbi s pitno vodo, upravljanju na področju odvaja- 
nja odpadnih voda in ravnanja z velikimi količinami trdih 
odpadkov, onesnaženim zrakom ter drugimi vplivi na zdravje 
prebivalcev. 

2.4. Učinkovita in okolje ohranjajoča raba naravnih dobrin 

Pomeni uveljavitev smotrnejših načinov rabe naravnih dobrin 
in prekinitev trendov njihove degradacije in uničevanja 
s posebnim ozirom na vse družbenoekonomske sektorje in 
večnamenske lastnosti naravnih dobrin - predvsem glede 
racionalne rabe zemlje in rodovitne prsti, nacionalne in selek- 
tivne rabe energije (posebej fosilnih goriv), pitne vode kot 
neobnovljivoga vira, učinkovite in z okoljem skladne proiz- 
vodnje hrane, ohranjanje gozdov in njihove ekološke funkcije, 
ohranjanje biološke raznovrstnosti, posebej visokogorskih 
ekosistemov, ekosistemov morja in morske obale. 

2.5. Okolje ohranjajoče ravnanje z naravnimi sistemi glo- 
balnega In širše regionalnega pomena 

Pomeni preprečevanje globalnih sprememb v atmosferi in 
oceanih, morjih in morskih procesih kot bistvenih elementih 
obstoja planeta in življenja na njem - posebni povdarki 
veljajo poškodbam ozonskega plašča, problematiki klimat- 

skih sprememb (topla greda), onesnaževanju zraka na velike 
razdalje ter varstvu morja, morskega okolja in ekosistemov 
pred onesnaževanjem in prevelikim izkoriščanjem. 

2.6. Z okoljem uglašeno ravnanje s kemičnimi snovmi in 
odpadki 

Pomeni bolj odgovorno ravnanje in večji nadzor nad kemikali- 
jami in z njimi povezanimi tveganji, ter za zmanjšanje proiz- 
vodnje nevarnih odpadkov, njihovo spremljanje od nastanka 
do vseh oblik varnega ravnanja, obdelave in odlaganja, 
vključno z radioaktivnimi odpadki. 

3. MEHANIZMI 

3.1. Odgovorno sodelovanje javnosti in posebej posameznih 
družbenih skupin - lokalnih oblasti in lokalnih prebivalcev, 
žensk in mladine, nevladnih organizacij, kmetov, sindikatov, 
poslovnežev in vodilnih v industriji, ljudi iz znanstvene in 
tehnične sfere. 

3.2. Razpoložljivost natančnih in pravočasnih informacij in 
podatkov, potrebnih za odločanje o razvoju na vseh nivojih in 
oceno stanja in sprememb v okolju, v zvezi z naravnimi 
dobrinami, obremenjevanjem ter družbeno- ekonomskimi 
aspekti problematike. 

3.3. Izgrajenost nacionalnih sposobnosti in zmogljivosti za 
sprejemanje odločitev v smeri okolja ohranjajočega razvoja 
glede na podatke, prioritete in strategije - gre za človeške, 
tehnične, organizacijske, upravljalske, institucionalne in 
druge potenciale. 

3.4. Razvoj znanosti in znanstveno - raziskovalnih kapacitet 
ter večja uporaba znanja in znanstvenih izsledkov pri odloča- 
nju o okolje ohranjujočem razvoju ter razvoj in širjenje upo- 
rabe z okoljem uglašenih tehnologij, postopkov, blaga in 
storitev in organizacijsko upravljal skih metod. 

3.5. Izdelava in implementacija potrebnih predpisov in drugih 
pravnih mehanizmov varstva okolja in vključevanje medna- 
rodnih pravnih sredstev in instrumentov v nacionalne pravne 
sisteme. 

3.6. Oblikovanje in vključitev ekonomskih kazalcev in meha- 
nizmov varstva okolja v nacionalne in druge oblike vrednote- 
nja razvoja z internalizacijo vseh ekoloških stroškov oziroma 
ekologizacija ekonomije. 

3.7. Sodelovanje v mednarodnih programih in projektih var- 
stva okolja, podprtih s finančnimi sredstvi mednarodne skup- 
nosti in bank. 

4. STRUKTURA NACIONALNEGA PROGRAMA 

4.1. Strategija implementacije okolje ohranjujočega razvoja 

- program ukrepov na področju urbanizacije in rabe pro- 
stora, 

- program ukrepov na področju pridobivanja in porabe ener- 
gije, 

- program ukrepov na področju industrije in tehnologije, 

- program ukrepov na področju prometa in zvez, 

- program ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva, lova 
in ribolova, 

- program ukrepov na področju turizma in rekreacije, 

- program ukrepov na področju izobraževanja in osveščanja 
v zvezi z okoljem po ciljnih skupinah, 

- program ukrepov na področju zdravstvenega in drugih 
oblik varstva. 

poročevalec 45 



4.2. Strategija varstva okolja 

4.2.1. Okolje ohranjujoča raba naravnih dobrin 

- program obstojne rabe naravnih dobrin: zemlje, pitne in 
ostale vode, energetskih virov, bioloških in genetskih virov, 

- program uveljavitve večnamenske rabe naravnih dobrin, 

- program varstva ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 
varstva posebej občutljivih ekosistemov, 

- program varstva naravnih vrednot in zavarovanja naravne 
dediščine. 

4.2.2. Varstvo naravnih prvin pred obremenjevanjem 

- program ukrepov za preprečevanje klimatskih sprememb in 
izginjanje ozonskega plašča, .0 program ukrepov za pre- 
prečevanje zakislevanja, onesna- ževanja zraka na velike 
razdalje in preprečevanje one- snaževanja zraka iz virov 
v industriji, prometu in ener- getski izrabi, 

- program ukrepov za preprečevanje evtrofikacije voda in 
zmanjšanje obremenitev površinskih tekočih voda, jezer in 
podtalnice, 

- program varstva morja ter ohranitve morskih ekosistemov, 

- program ukrepov za minimizacijo odpadkov in za zago- 
tovi- tev njihove ponovne uporabe in neškodljive obdelave in 
odlaganja njihovih ostankov, 

- program ukrepov za obvladovanje tveganj, povezanih 
z uporabo nevarnih snovi in kemikalij v proizvodnji, prometu 
in porabi ter za njihovo nadomeščanje z manj škodljivimi. 

4.3. Instrumenti 

- uveljavitev ekologizacije sistema odločanja, 

- vzpostavitev nacionalnega monitoringa za potrebe varstva 
okolja, - zagotovitev upravnih, vključno z inšpekcijskimi, ter 
raziskovalnih, tehničnih in drugih potencialov, 

- vzpostavitev republiških javnih služb varstva okolja, 

- uveljavitev pravil ravnanja in ekoloških standardov, 

- program odprave in zmanjševanja virov in posledic obre- 
menjevanja okolja, 

- vzpostavitev informacijskega sistema varstva okolja in stati- 
stike okolja, 

- program vključevanja v mednarodnopravni sistem in vklju- 
čevanja v mednarodne projekte in programe varstva okolja. 

PRILOGA 3 

PRIKAZ NAJPOMEMBNEJŠIH PRIČAKOVANIH TEŽAV PRI IZVAJANJU ZAKONA 
O VARSTVU OKOLJA IN POTENCIALOV NJIHOVEGA PRESEGA  

1. GLOBALIZACIJA PROBLEMOV VARSTVA OKOUA 
Vse bolj očitno postaja, da je onesnaženost okolja, ki v neka- 
terih dimenzijah že preti s splošno katastrofo neslutenih raz- 
sežnosti (efekt tople grede, tanjšanje ozonskega plašča, 
vedno večja onesnaženost morij in oceanov, izginevanje rast- 
linskih in živalskih vrst, itd.), tesno povezana s strukturira- 
nostjo in s funkcioniranjem modernih družb, za katere je 
glede odnosa do narave značilen in prevladujoč koncept 
gospostva, ko je človek edini lastnik in absolutni gospodar 
narave, ki mu je dana v nenehno izkoriščanje in uporabo. 
Linearno razumevanje razvoja je ob velikem razmahu znano- 
sti in tehnologije pripeljalo do takšnega načina produkcije in 
potrošnje, ki nenehno ruši naravno ravnovesje in ogroža 
življensko podlago ne le človeški vrsti, temveč tudi mnogim 
živalskim in rastlinskim vrstam. Lahko rečemo, da je koncem 
dvajsetega stoletja vedno večja stopnja soglasja o tem, da so 
problemi onesnaževanja in negativnih sprememb naravnih 
razmer in razmerij v resnici problemi človeške civilizacije in 
posameznih kultur, predvsem zahodne hemisfere. Glede na 
obseg njenega vpliva so univerzalni, glede na učinke pa 
globalni. Zaradi tega ukvarjanje s problemi varstva oziroma 
ohranjanja narave ni več partikularni interes posameznikov in 
marginalnih družbenih skupin, temveč to postaja vse bolj 
problem, s katerim se kot s prioriteto ukvarja celotna medna- 
rodna skupnost. 

Ta spoznanja so pred dvajsetimi leti pripeljala tudi do sve- 
tovne konference Združenih narodov v Stockholmu, ki je bila 
prvič posvečena človekovemu okolju. Dejstvo, da se je od 
takrat stanje okolja le še poslabšalo in prešlo iz faze lokalnih 
porušitev naravnih ravnovesij v fazo globalnih sprememb, ki 
niso več lokalno ali regionalno obvladljive, je narekovalo novo 
srečanje najvišjih predstavnikov vseh držav, članic združenih 
narodov v Riu de Janeiru, posvečeno okolju in razvoju. 

Na tej konferenci je bila sprejeta deklaracija Rio, večina pri- 
sotnih predsednikov držav in vlad 120 držav, med njimi tudi 
Slovenije, pa je podpisala konvenciji o biološki raznovrstnosti 
in o klimatskih spremembah. Eden od najpomembnejših 
dokumentov konference je tudi takoimenovana Agenda 21, 
v kateri so podrobneje opisani koncepti in poti takšnega 

razvoja človeške družbe, ki bo trajen in okolje ohranjujoč 
(sustainable development). 

Sprejeti dokumenti jasno določajo človekovo odgovornost za 
okolje ohranjajoč razvoj, obenem pa tudi njegovo pravico do 
zdravega in 6F7 produktivnega življenja v skladu z naravo. Ta 
odgovornost je nedeljiva, vendar pa zaradi različnih stopenj 
razvoja posameznih držav in njihovega prispevka k global- 
nemu onesnaževanju različna. Države imajo sicer suvereno 
pravico do izkoriščanja naravnih virov na svojem področju, 
vendar pa to ne sme imeti negativnih posledic v sosednjih 
državah. Ravno tako je pravica do razvoja povezana z zahtevo 
po enekopravnem srečevanju razvojnih in okoljskih potreb 
sedanjih in bodočih generacij, ko mora postati zaščita okolja 
integralni del razvojnega procesa, kar seveda omejuje ego- 
izem sedanjosti na račun bodočnosti. Predvsem pri posegih 
v okolje, ki bi lahko imeli dolgoročne in nepopravljive posle- 
dice, pomanjkanje popolne znanstvene evalvacije ne sme biti 
razlog za odlašanje z okoljevarstvenimi aktivnostmi. Države si 
bodo prizadevale skrčiti in odpraviti takšne načine produkcije 
in potrošnje, ki generirajo ekološko krizo, vključno z ustrezno 
demografsko politiko. Eden od mehanizmov teh sprememb je 
izgradnja takšnega ekonomskega sistema, ki omogoča raz- 
voj, vendar pa ne povzroča onesnaževanja okolja in porušitve 
naravnih ravnovesij. Pomembna lastnost takšnega ekonom- 
skega sistema je internalizacija stroškov okolja. Le-ti so bili 
dosedaj podcenjeni ali pa so bili zaradi razumevanju okolja 
kot proste dobrine iz ekonomskega procesa enostavno izlo- 
čeni. Zaradi različne stopnje razvitosti je poudarjena zahteva 
po nediskriminatornem razvoju vseh držav na račun okolje- 
varstvenih ukrepov, ki vključuje sodelovanje med državami na 
področju varstva okolja, vključno s finančno pomočjo najbolj 
razvitih in prenosom novih znanj in tehnologij. 

Glede na dejstvo, da je Slovenija kot enakopravna članica 
skupnosti narodov podpisnica navedenih dokumentov, je 
nedvoumno, da jo le-ti zavezujejo k takšnemu načrtovanju 
lastnega razvoja, ki bo upošteval principe trajnosti in ohranja- 
nja okolja, k sprejemanju učinkovite zakonodaje in kreiranju 
takšnega ekonomskega sistema, ki bo takšen razvoj omogo- 
čal oziroma spodbujal. 
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2. VARSTVO OKOLJA V OKVIRU EVROPSKIH INTEGRACIJ- 
SKIH PROCESOV 

Okvirne pogoje za razvojno politiko v naslednjem obdobju 
v veliki meri določa tudi odločitev Slovenije za vstop v evrop- 
ske integracijske procese. Zanje je med drugim značilna izra- 
zita okoljevarstvena usmerjenost, pri čemer predvsem skandi- 
navske države, Nemčija in Nizozemska narekujejo celo sve- 
tovne trende. V teh državah in v njihovih razvojnih politikah je 
že postalo jasno, da dimenzija samo ocenjenih škod zaradi 
onesnaženosti zraka, ki sega od 4 pa do 8% GDP npr. v Nem- 
čiji, ni več moralno ali etično vprašanje, temveč da gre za 
prvovrsten makroekonomski problem. Tako tudi niso prese- 
netljivi rezultati raziskav, opravljenih v Nemčiji, ki kažejo, da 
se že približno tretjina podjetnikov v svojih strateških poslov- 
nih odločitvah obnaša bolj okoljevarstveno kot to določajo že 
tako strogi okoljevarstveni predpisi. Tretjina posluje v okviru 
okoljevarstvenih norm in le tretjina 62 jih te norme ne dosega 
in so zaradi tega deležni takšnih ali drugačnih sankcij. Ravno 
tako poročila nizozemskih nevladnih okoljevarstvenih organi- 
zacij govorijo o tem, da lahko Nizozemska doseže okolje 
ohranjajoč tip razvoja do leta 2010. Vse to kaže na dejstvo, da 
takoimenovana zelena paradigma v resnici postaja filozofija 
najbolj prodornega dela razvitih držav v Evropi, vključno 
z njihovim političnim in poslovnim menagementom. 

Pri tem je seveda treba razlikovati med okoljevarstveno poli- 
tiko Evropske skupnosti in okoljevarstvenimi politikami posa- 
meznih članic skupnosti, saj le te niso samoumevno iden- 
tične, pač pa med članicami potekajo intenzivna pogajanja, 
posamezne članice pa glede na svoje možnosti uvajajo posa- 
mezne ukrepe različno hitro. Pri tem seveda ne gre za tip 
pravnih norm, ki znotraj skupnosti postanejo avtomatično 
notranja pravna norma posamezne članice. Ravno med oko- 
ljevarstvenimi predpisi Evropske skupnosti ni na pretek takš- 
nih, ki bi bili neposredno sestavni del notranjega prava posa- 
meznih držav članic. Dejstvo pa je, da se na nivoju skupnosti 
in v posameznih državah članicah vedno bolj intenzivno spre- 
jemajo vse strožji okoljevarstveni ukrepi. 

Trg, ki ga predstavlja Evropska skupnost, je za Slovenijo 
seveda izredno pomemben, ne le zaradi izgube trgov kot 
posledice razpada Jugoslavije, temveč tudi kot trg, ki zahteva 
in spodbuja nenehen razvoj. To je obenem tudi trg, ki je ravno 
glede okoljevarstvenih predpisov verjetno med najbolj zahtev- 
nimi. Zaradi potrebe po vključevanju je enostavno neizo- 
gibno, da se slovensko gospodarstvo prestrukturira tudi 
glede na okoljevarstveno zahteve tega trga. Zaradi dejstva, da 
gre obenem tudi za trg finančnega kapitala, ki je vedno bolj 
naklonjen okoljevarstvenim projektom, so tudi možnosti pre- 
strukturiranja slovenskega gospodarstva v skladu z okoljevar- 
stvenimi zahtevami precej večje. Za ilustracijo naj omenimo 
le, da npr. Evropska banka za obnovo in razvoj pri dodelitvi 
kreditov že zahteva presojo vplivov posameznega načrtova- 
nega projekta na okolje. Takšno politiko vodijo tudi vse ostale 
banke, ki so institucije finančnega sistema mednarodne skup- 
nosti (Svetovna banka itd.). To zahteva seveda nenehno in 
učinkovito prilagajanje pravnih sistemov in ekonomske poli- 
tike posameznih držav, ki so tako ali drugače povezane s tem 
političnim, ekonomskim in civilizacijskim okoljem. 

3. SLOVENIJA V PREHODU NA OKOLJE OHRANJAJOČ 
RAZVOJ 

3.1. Stanje okolja In najpomembnejši vzroki obremenevanja 

Slovenija sodi v srednje razvite države s 6320 USD družbe- 
nega proizvoda na prebivalca (1991), ki so na prehodu 
v demokratično družbo, socialno državo in tržno ekonomijo. 
Podpis konvencij o klimatskih spremembah in o biološki 
raznovrstnosti ter sprejem Rio deklaracije pa nas zavezuje 
tudi na prehod v takšen tip razvoja, ki bo sposoben dolgoroč- 
nega ohranjanja narave. 

Za Slovenijo je značilna izredna krajinska raznolikost in s tem 
povezana velika občutljivost naravnih sistemov. V zvezi 
z onesnaženostjo okolja v Sloveniji lahko govorimo o rela- 
tivno visoki, vendar zaenkrat še lokalno omejeni onesnaženo- 

sti zraka, naraščajoči in splošni onesnaženosti voda, ki 
zajema ob podtalnici celo izvire, slabo raziskani onesnaženo- 
sti tal in neobvladanem nastajanju, kopičenju in odlaganju 
vseh vrst odpadkov, vključno z radioaktivnimi. 

Največjo obremenitev okolja vsekakor povzroča visoka stop- 
nja industrializacije in zastarelost ter odpisanost tehnologije. 
Eden od pomembnih kazalcev neustrezne strukture sloven- 
ske industrije je med drugim tudi visoka stopnja porabe 
energije na enoto proizvoda v primerjavi z državami Evropske 
skupnosti. Ravno tako povzroča pomembno obremenjevanje 
pretirana ali neustrezna kemizacija kmetijstva, masovni turi- 
zem in seveda visoka stopnja poseljenosti Slovenije. 

V zvezi z vzroki dosedanjega onesnaževanja je potrebno 
poudariti tudi odsotnost pravne države oziroma specifično 
razumevanje pravnega reda, zaradi česar državi, kljub obilici 
pravnih norm, ni uspelo obvladovati onesnaževanja okolja. 

Neustrezna ekonomska struktura in tehnološka zastarelost 
slovenskega gospodarstva ob splošni recesiji, specifična kul- 
tura spoštovanja pravnega reda in relativno nizka osvešče- 
nost prebivalstva, v povezavi z naraščajočo družbeno pasiva- 
cijo in upadanjem razvojnih aspiracij so po naši oceni tisti 
problemi, ki bodo v največji meri zavirali implementacijo 
zakona o varstvu okolja. 

Po drugi strani pa so ravno proces prestrukturiranja sloven- 
skega gospodarstva in vzpostavljanje pravne države kot 
posledica spremembe družbenega in ekonomskega sistema 
ter usmeritev v svetovne in evropske integracijske procese 
tiste spodbude in možnosti, ki jih predlagatelj vidi kot realno 
podlago za izvajanje in implementacijo zakona. 

3.2. Ekonomski sistem 

3.2.1. Ekonomska struktura 

Eden od poglavitnih argumentov, ki premeščajo reševanje 
nakopičenih okoljevarstvenih problemov v sfero ekonomije, 
je ugotovitev, da postaja škoda zaradi prekomernega onesna- 
ževanja okolja vedno večji makroekonomski problem, saj 
dosega v razvitih državah od 4 - 8 % GDP. Pri nas podobna 
ocena še ni bila opravljena, nekatere parcialne raziskave tega 
problema pa kažejo, da ne odstopamo bistveno od razvitih 
držav. Pri tem se kaže internalizacija stroškov okolja kot eden 
od najpomembnejših instrumentov v okviru tržne ekonomije, 
pri čemer je potrebno vedeti, da tudi trg sam po sebi ni 
nevtralni mehanizem, ki bi bil sposoben reševati nakopičena 
nasprotja med razvojem človeške družbe in sposobnostjo 
narave, da presnovi produkte tega razvoja. V tem kontekstu je 
prehod iz socialističnega sistema ekonomskih odnosov 
v družbo tržne ekonomije še posebej zapleten tudi z okolje- 
varstvenega vidika. 

Po drugi strani je potrebna korekcija razumevanja varstva 
okolja zgolj ali predvsem kot družbenega ali podjetniškega 
stroška. Tudi v okviru klasične ekonomske teorije je močno 
dokazati vpliv investicij v varstvo okolja na dvig družbenega 
produkta, na nastajanje delovnih mest in s tem dvig zaposle- 
nosti itd. 
Paradoksalno je morda videti, da ima lahko pomembno vlogo 
pri razvoju okoljevarstvenega podjetništva in v okoljevarstve- 
nem prestrukturiranju slovenskega gospodarstva ravno nje-' 
gova v bistvu z Evropo nekonsistentna struktura (prevelik del 
primarnega in sekundarnega sektorja) in visoka stopnja nje- 
gove tehnološke zastarelosti ter celo odpisanosti. Deindustri- 
alizacija in ekološko-tehnološko prestrukturiranje propulziv- 
noga dela gospodarstva sta tako nujen pogoj za dvig iz 
recesije in zmanjšanje obremenjevanja okolja. Obenem šele 
skupaj omogočata ekonomsko uspešno in enakopravno inte- 
gracijo v svetovno in evropsko gospodarsko okolje, kjer bi ne 
bili bodisi lahek plen ekološkega neokolonializma ali žrtev 
neusmiljenih antidumpinških postopkov. Ravno tako takšna 
struktura omogoča ali celo narekuje razvoj terciarnega in 
kvartarnega sektorja, kar lahko ob upoštevanju in spoštova- 
nju okoljevarstvenih predpisov ustvarja manjše pritiske na 
obremenjevanje okolja. 

poročevalec 47 



Nič manjšo vlogo pri zmanjševanju pritiskov na okolje, vendar 
predvsem v luči ohranjanja in varovanja okolja kot svoje 
lastne eksistenčne in razvojne podlage, imata kmetijstvo in 
turizem. Smatramo, da je ravno upoštevanje okoljevarstvenih 
kriterijev njuna edina možnost za nadalnji obstoj in kvalita- 
tivni razvoj ter zaradi stanja okolja še vedno tudi primerjalna 
prednost. 

Sprejem bo zakona o varstvu okolja bo skupaj z zakonom 
o gospodarskih javnih službah omogočil in spodbudil podjet- 
niške potenciale pri ekološkem prestrukturiranju in pri vzpo- 
stavitvi ekološkega podjetništva, pri čemer bo morala država 
s politiko spodbujanja seveda vplivati na čimbolj ugodne 
pogoje za njen razvoj. Nesporno je, da so stroški sanacij 
okolja neprimerno višji od vsakokratnih neposrednih vlaganj 
v varstvo okolja ali od davčnih in carinskih olajšav ter spod- 
bud in s tem povezanim manjšim dohodkom države. Na žalost 
moramo na tem mestu ugotoviti, da država zaradi vrste razlo- 
gov ne razpolaga z natančnimi podatki o celotnih sredstvih 
javnih financ, ki so bila v zadnjih nekaj letih namenjena 
varstvu okolja. Ta ocena še posebej velja za obdobje do 
integracije samoupravnih interesnih skupnosti v državno 
upravo in do vzpostavitve integralnega proračuna. Tako so na 
voljo le nepopolni podatki za leto 1991, ki pa nimajo analitične 
vrednosti in ne omogočajo dolgoročnejših sklepov. Ravno 
tako ne razpolagamo z relevantnimi podatki o investicijah 
v varstvo okolja na podjetniški ravni. Prva ocena Zavoda 
R Slovenije za statistiko, izdelana po metodologiji, ki se šele 
62 preizkuša, kaže, da je bilo 1,97 % vseh investicij v gospo- 
darstvu v letu 1990 namenjenih varstvu okolja, kar predstavlja 
vsega 0,14% domačega bruto proizvoda. 

3.2.2. Lastninsko preoblikovanje podjetij in okoljska odgo- 
vornost 

Eden od najpomembnejših procesov prehoda v tržno ekono- 
mijo je vsekakor lastninsko preoblikovanje podjetij v družbeni 
lasti, v katerem naj bi družbena lastnina kot splošna lastnina 
vseh, kjer je lastnik v bistvu neznan, dobila znanega lastnika. 
Lastnino sestavlja seveda celota njene aktive in pasive, torej 
vse pravice, terjatve in bremena. Glede na dejstvo, da je 
dosedanji razvoj temeljil tudi na račun vse večjega onesnaže- 
vanja narave, je potrebno v bilanci lastnine nedvoumno dolo- 
čiti tudi odgovornost njenih dosedanjih in novih lastnikov za 
škodo v okolju, ki jo je posamezno podjetje povzročilo s svo- 
jim preteklim delovanjem, njen obseg, višino, obveznost in 
način odprave posledic. To bo nenazadnje tudi osnova za 
podjetniško obnašanje v prihodnosti, ki naj ne bi več temeljilo 
na izigravanju in kršenju predpisov. Zaostanek za nekaterimi 
državami bivšega socialističnega bloka v procesu privatiza- 
cije ima lahko glede določitve okoljske odgovornosti za 
škodo v preteklosti tudi določene prednosti, saj omogoča 
smotrno ureditev te problematike. Pri tem naj omenimo, da po 
izkušnjah Poljske, CSFR in Madžarske ugotavljanje okoljske 
odgovornosti podjetij ni bistveno zavleklo samega procesa 
privatizacije ali bistveno podražilo postopka cenitve podjetij. 
3.3. Pravni sistem 

Sistem socialističnega samoupravljanja je izoblikoval tudi 
specifičen pravni sistem reguliranja družbenih razmerij, bolj 
znan kot družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazume- 
vanje. Zaradi vrste razlogov je imel ta sistem ravno na 
področju varstva okolja za samo okolje katastrofalne posle- 
dice. Po eni strani je bilo onesnževalcem naloženo oziroma 
dopuščeno, da se sami dogovarjajo o načinu in stopnji varo- 
vanja in saniranja onesnaženega okolja, po drugi strani pa 
sistem v celoti ni mogel ali hotel zagotavljati striktnega spo- 
štovanja obstoječih predpisov in je zaradi ekonomskih, soci- 
alnih in drugačnih razlogov samemu sebi delil odpustke in 
tako ustvarjal splošno klimo, v kateri je bilo spoštovanje 
predpisov enostavno nesmiselno. Svoje pa je k temu dodala 
še specifično organizirana in zaradi vrste razlogov neučinko- 
vita inšpekcija ter odsotnost učinkovitih kazenskih sankcij. 

Ravno tako je za delovanje pravnega reda značilno, da je sam 
sistem sicer vseboval nekatere mehanizme za varovanje oko- 
lja, ki pa zaradi vrste razlogov niso delovali. Zakon o obligacij- 
skih razmerjih je npr. vseboval določbe o povrnitvi material- 

nih in nematerialnih škod v zvezi z okoljem, vendar pa se ta 
določila praktično niso uporabljala. 

Paradoksalno je odsotnost pravne države oziroma njena 62 
specifičnost sovpadala s hipertrofijo in nepreglednostjo pred- 
pisov. Tako je bilo na področju varstva okolja preko 300 
različnih vrst predpisov, kar pa okplja ni v nič večji meri 
zaščitilo. Nekonsistentnost sistema se je kazala tudi v različ- 
nih hierarhičnih nivojih predpisov, ki so urejali v bistvu enaka 
področja. Lahko rečemo, da je bil v skladu s splošno neučin- 
kovitostjo pravnega sistema socialističnega samoupravljanja, 
neučinkovit tudi podsistem varstva okolja. Vse to je seveda 
rezultiralo v specifični pravni kulturi državljanov, bodisi kot 
posameznikov, bodisi organiziranih v podjetja. Značilno je 
splošno nespoštovanje ali ignoriranje pravnega sistema, 
čemur so po svoje prispevali tudi državni organi z ravno tako 
svojevrstnim razumevanjem pravnega sistema in svoje vloge 
v njem. 

Vse to je seveda lahko velika ovira tudi pri uveljavljanju 
zakona o varstvu okolja, vendar po našem mnenju ne večja, 
kot uveljavljanju pravne države nasploh. Smatramo celo, da 
bodo obstoj privatne lastnine in poudarjene pravice človeka 
in državljana prispevali k vedno večjemu spoštovanju prav- 
nega sistema tudi na področju varstva okolja. Država kot 
najpomembnejši zastopnik varovanja okolja, ki je zadeva jav- 
nega interesa, bo po eni strani pod nenehnim pritiskom in 
kontrolo državljanov, po drugi strani pa ne bo imela gospo- 
darskega ali socialnega interesa za spregledovanje kršitev 
okoljevarstvenih predpisov s strani privatnih lastnikov, kar je 
bilo v sistemu družbene lastnine pravzaprav samoumevno. 

3.4. Okoljska osveščenost prebivalstva In nevladne organi- 
zacije varstva okolja 

Ne glede na dejstvo, da poglobljenih in longitudinalnih druž- 
boslovnih raziskav o zavesti prebivalcev Slovenije do okolja 
dosedaj ni bilo, lahko po nekaterih raziskavah javnega mne- 
nja, ki so bile opravljene v zvezi s stališči prebivalcev Slove- 
nije do problemov varstva okolja sklepamo, da prebivalci 
Slovenije izražajo razumevanje problemov varstva okolja. 
Čeprav se zavedamo bistvenih razlik med stanjem okolja in 
družbe na Poljskem in v Sloveniji, saj je le-to na Poljskem 
neprimerno težje, lahko zgolj v ilustracijo zapišemo, da je po 
raziskavah Gallupovega inštituta več kot polovica Poljakov 
pripravljenih na počasnejši razvoj in dvig cen, ki bi bil posle- 
dica odločnejše okoljevarstvene politike in usmeritve 
v čistejše okolje. Predlagatelj ne razpolaga s primerljivimi 
raziskovalnimi rezultati, vendar je moč na analizi desetletnih 
trendov razvoja okoljevarstvenih stališč iz raziskav javnega 
mnenja izreči oceno, da so tudi prebivalci Slovenije naklo- 
njeni odločnejši okoljevarstveni politiki. Po drugi strani pa 
nekatera aktualna dogajanja omogočajo tudi domnevo, da se 
ta njihova stališča v povezavi z ekonomskimi in socialnimi 
implikacijami reševanja okoljevarstvenih problemov kaj lahko 
pokažejo kot izrazito pasivna, saj že prihaja do nereflektira- 
nega odpora zoper nekatere okoljevarstvene projekte na 
državni in lokalni ravni (odpadki, NSRAO, komunalna odlaga- 
lišča itd.), oziroma vse pogostejše uveljavljanje takoimenova- 
nega sindroma »Ne 62 na mojem dvorišču«. 

Ugotavljamo lahko tudi nekakšno zasičenost javnosti z izkuš- 
njo vsesplošnega sodelovanja v prejšnjem sistemu, kar ima 
po eni strani za posledico odsotnost nevladnih okoljevarstve- 
nih organizacij, podobnih tistim na Zahodu. Pri tem pa seveda 
kljub vsemu pričakujemo ponoven dvig aktivnosti civilne 
družbe tudi na področju varstva okolja. Spodbuda za to bo 
nedvomno vse večja odprtost v evropski prostor. Aktivnosti 
posameznikov in nevladnih organizacij so seveda ob parla- 
mentu nujen korektor vsakokratne vladne politike na 
področju varstva okolja, po drugi strani pa so nenehen spod- 
bujevalec dviga splošne zavesti o okolju in iniciator možnih 
novih ukrepov varstva in ohranjanja okolja. 

3.5. Upravna organiziranost na področju varstva okolja 

Upravna organiziranost na področju varstva okolja je razvidna 
iz sheme obstoječe organiziranosti Ministrstva za varstvo 
okolja in urejanje prostora, ki je priložena. Takšna organizira- 

48 poročevalec 



nost je že usklajena s predlogom zakona o varstvu okolja, 
razen v delu, ki se nanaša na inšpekcijo varstva okolja. Repu- 
bliški inšpektorat za varstvo okolja bo konstituiran z reorgani- 
zacijo Republiškega vodnogospodarskega inšpektorata. 
Pri tem je treba poudariti, da ni možno govoriti o enormnem 
povečanju državnega aparata, saj je bilo v bivšem sistemu 
področje varstva okolja glede na druge državne organe zapo- 
stavljeno in v podrejenem položaju tako glede pristojnosti kot 
glede kadrov. V ilustracijo naj navedemo, da je ob prvi zame- 
njavi vlade leta 1991 v takratnem Komiteju za varstvo okoja in 
urejanje prostora SR Slovenije na področju varstva okolja 
delalo vsega sedem ljudi. 
Ne glede na to, da je bilo področje varstva okolja v bivši SFRJ 
večinoma že v pristojnosti posameznih republik, je dejstvo, da 
je Slovenija z osamosvojitvijo dobila tudi na področju varstva 
okolja nove naloge, tako na notranjem področju kot na ravni 
mednarodnih odnosov. Te naloge so glede na vse večji 
pomen, ki ga ima varstvo okolja, tudi vse zahtevnejše in 
obsežnejše. Ravno tako zahtevajo tudi nove službe (npr. 
Zavod za varstvo okolja, Direkcija za varstvo okolja), ki pa so 
nove le pri nas, saj v drugih državah obstojijo že nekaj časa. 

Seveda pa bo kvaliteteno izvajanje novih nalog zahtevalo tudi 

precej novega znanja. V tem smislu je izobraževalni sistem 
v Sloveniji po našem mnenju izrazito deficitaren. Zaradi tega 
bo potrebno veliko naporov usmeriti ne le v dvig splošne 
zavesti o okolju, temveč v izobraževanje strokovnjakov vseh 
profilov in na vseh področjih. Vendar pa se tudi na tem 
področju že kažejo prvi preboji z uvedbo različnih okoljevar- 
stvenih vsebin v izobraževalne programe na osnovnošolski 
stopnji in s pričetkom izvajanja okoljevarstvenih programov 
na podiplomski stopnji na obeh slovenskih univerzah. 

4. ZAKLJUČKI 

Predlagatelj zakona smatra, da bo izvajanje in implementacija 
zakona o varstvu okolja v resnici naletelo na vrsto težav, ki so 
posledica stanja relativno onesnaženega okolja in stanja 
pravnega ter ekonomskega sistema družbe, ki je obenem tudi 
na prehodu v tržno ekonomijo in pravno državo. Vendar pa 
ravno objektivna pogojenost in zahteve po spreminjanju ter 
ekološkemu prestrukturiranju naklonjeno mednarodno okolje 
omogočata oceno, da so težave obvladljive. Še več, da je 
izvajanje in implementacija zakona o varstvu okolja pravza- 
prav ne le zagotovitev možnosti za nadalnji in trajni razvoj 
slovenske družbe, temveč pogoj za njeno ponovno in 
uspešno ekonomsko ter civilizacijsko vključitev v Evropo. 

i 
MINISTRSTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 
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Predlog zakona o REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV - ESA 438 

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji 1/10-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDI- 
KATOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 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 bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Jožica PUHAR, članica Vlade Republike Slovenije in 
ministrica za delo, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za 
delo, 

- Žala RAKOVEC-BITENC, podsekretarka v Ministrstvu 
za delo. 

Predlog zakona o reprezentativnosti sindikatov bosta obrav- 
navala Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko ter 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o reprezentativnosti sindika- 
tov so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o reprezentativnosti sindikatov 

1. člen 

Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in 
reprezentativnosti sindikatov. 

I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE 

2. člen 

Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe 
o hrambi statuta oziroma drugega temeljnega akta (v nadalj- 
njem besedilu: statut). 

Statute sindikatov za območje občin ali širših lokalnih skup- 
nosti, ter sindikatov v podjetjih, zavodih in drugih organizaci- 
jah in pri delodajalcih ter v organih republike, občin oziroma 
širših lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: organizacije) 
hranijo upravni organi, pristojni na prvi stopnji za področje 
dela. 

Statute sindikatov za območje republike, za več občin ali 
širših lokalnih skupnosti, panog, dejavnosti in poklicev hrani 
ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministr- 
stvo). 

3. člen 

Hrambo statuta zahteva pooblaščena oseba sindikata. Zahtevi 
za hrambo morata biti priložena zapisnik z ustanovitvenega 
sestanka in statut, katerega hramba se zahteva. 

Odločbo o hrambi izda minister, pristojen za delo (v nadalj- 
njem besedilu: minister) oziroma predstojnik upravnega 
organa iz drugega odstavka prejšnjega člena, najkasneje 
v osmih dneh po prejemu zahteve. 

Izrek odločbe o hrambi se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Stroške objave plača sindikat. 

4. člen 

Ime, kratica in znak sindikata se morajo bistveno in nedvo- 
umno razlikovati od imena, kratice in znaka drugega sindi- 
kata, ki ima svoj statut že v hrambi. 

Sindikat, ki meni, da se ime, kratica in znak drugega sindikata 
ne razlikuje bistveno in nedvoumno od njegovega imena, 
kratice in znaka, opredeljenega v statutu, ki ga že ima 
v hrambi, ima pravico s tožbo spodbijati odločbo o hrambi 
statuta drugega sindikata. 

Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka je 15 dni od 
objave izreka odločbe o hrambi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

5. člen 

Organi iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega zakona 
vodijo evidenco statutov, ki jih imajo v hrambi. 

Minister predpiše način vodenja evidenc iz prejšnjega od- 
StdvRd 
II. PRIDOBITEV REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATOV 

6. člen 

Reprezentativni so tisti sindikati, ki: 

- so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sin- 
dikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih pravic 
in obveznosti,- neprekinjeno delujejo najmanj šest mesecev 
od pridobitve lastnosti pravne osebe, - so neodvisni od držav- 
nih organov in delodajalcev,- se financirajo pretežno iz čla- 
narine in drugih lastnih virov,- imajo določeno število članov 
v skladu z določili tega zakona. 

7. člen 

Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe 
s splošno veljavnostjo in sodelujejo v organih, ki odločajo 
o vprašanjih ekonomske in socialne varnosti delavcev ter 
predlagajo kandidate delavcev, ki sodelujejo pri upravljanju, 
v skladu s posebnimi predpisi. 

8. člen 

Ob pogojih iz 6. člena tega zakona se kot reprezentativne 
določijo zveze ali konfederacije sindikatov za območje repu- 
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blike, v katere se povezujejo člani iz različnih panog, dejavno- 
sti ali poklicev, in v katere je včlanjenih najmanj 10% delavcev 
iz posamezne panoge, dejavnosti ali poklica. 

9. člen 

V panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni 
skupnosti ali v organizaciji so reprezentativni sindikati, ki so 
združeni v zvezo ali konfederacijo sindikatov, ki je reprezenta- 
tivna na območju republike. 

V panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni 
skupnosti je reprezentativen tudi tisti sindikat, ki ni včlanjen 
v zvezo ali konfederacijo iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje 
pogoje iz 6. člena tega zakona in če je vanj včlanjenih najmanj 
15% delavcev posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine 
oziroma širše lokalne skupnosti. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je reprezentativen tudi 
sindikat v organizaciji. 

10. člen 

Reprezentativni sindikati iz 8. člena in drugega odstavka 
prejšnjega člena se določijo z odločbo, ki jo, na podlagi 

dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem zakonom, 
izda minister. 

Za sindikate, reprezentativne na podlagi prvega odstavka 
prejšnjega člena se šteje, da imajo odločbo o reprezentativno- 
sti, če je bila odločba izdana zvezi oziroma konfederaciji, 
v katero so združeni. 

Odločitev o reprezentativnosti sindikata iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena sprejme delodajalec. 

Za spore v zvezi z odločitvijo iz prejšnjega odstavka je zago- 
tovljeno sodno varstvo v postopku pred sodišči, pristojnimi za 
spore iz delovnih razmerij. 

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

11. člen 
V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona predpiše minister način 
vodenja evidence iz drugega odstavka 5. člena tega zakona. 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov dne 22. 4. 
1992 in 12. 5. 1992 obravnavala in sprejela osnutek Zakona 
o reprezentativnosti sindikatov ter naložila Vladi Republike 
Slovenije kot predlagatelju, da ob upoštevanju razprave in 
pripomb v zborih ter delovnih telesih pripravi predlog Zakona 
o reprezentativnosti sindikatov. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil in po 
večini upošteval pripombe, predloge in mnenja Odbora za 
delo, zaposlovanje in socialno politiko z dne 11.2. 1992 in 6. 
4. 1992 in Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Repu- 
blike Slovenije z dne 6. 2. 1992 ter mnenja in pripombe dane 
na zborih Skupščine Republike Slovenije. Predlagatelj je 
natančno proučil tudi pripombe sindikatov in Gospodarske 
zbornice ter na podlagi vsega navedenega pripravil predlog 
Zakona o reprezentativnosti sindikatov. 

II. REŠTVE, Kl V PREDLOGU ZAKONA ODSTOPAJO OD 
REŠITEV PREDLAGANIH V OSNUTKU 

V prvem poglavju zakona, ki določa način pridobitve lastnosti 
pravne osebe so upoštevane pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine Republike Slovenije v zvezi z deponira- 
njem oziroma hrambo statutov oziroma drugih temeljnih 
aktov sindikatov. 

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev reprezentativ- 
nosti sindikatov je bilo danih največ pripomb na kriterij dolo- 
čanja števila članov v posameznem sindikatu. Zahtevan 
odstotek članov je v predlogu zakona znižan na 10%, članstvo 
pa bo potrebno dokazati z ustrezno listino (člansko izkaznico, 
izjavo, plačilom članarine). 

V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje meril za izpolnje- 
vanje pogoja demokratičnosti sindikata. Pojem demokratič- 
nosti po mnenju predlagatelja vključuje sprejemanje v član- 
stvo sindikalnih organizacij, ne glede na pripadnost politič- 
nim strankam, nacionalnost, državljanstvo. 

Pogoj 6 mesečnega neprekinjenega delovanja je izpolnjen, če 
sindikati neprekinjeno delujejo najmanj 6 mesecev od prido- 
bitve lastnosti pravne osebe. 

Glede na dane pripombe v zvezi z določanjem ravni reprezen-s 

tativnosti zakon opušča pogoje za določitev reprezentativnih 
sindikatov na posameznih ravneh. Reprezentativnost sindika- 
tov v panogah, dejavnostih, poklicih, občinah, organizacijah 
se določa na podlagi povezovanja sindikatov v zvezo ali 
konfederacijo oziroma ob izpolnjevanju pogojev določenih 
z zakonom, določenega števila članov v posamezni panogi, 
dejavnosti, poklicu, občini ali organizaciji. 

V predlogu zakona je posebej potrebno opozoriti na novo 
rešitev v zvezi z imeni, kraticami in znaki sindikatov, ki prido- 
bijo lastnost pravne osebe. Ker ti sindikati lahko poslujejo 
v pravnem prometu je prav, da se dejstvo, da postanejo 
pravne osebe javno objavi, zato je predvidena objava izreka 
odločbe o hrambi njihovega statuta oziroma drugega temelj- 
nega akta v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Simboli sindikatov, ki so lastnost pravne osebe že pridobili, 
pa so varovani tako, da lahko le-1 i sprožijo tožbo v upravnem 
sporu zoper tistega, ki bi jih želel uporabljati. 

III. PRIPOMBA, Kl V PREDLOGU ZAKONA NI BILA UPOŠTE- 
VANA 

V razpravi je bila dana pripomba, da določanje reprezentativ- 
nosti sindikatov s strani delodajalca v organizacijah ni 
v skladu z določili mednarodnih konvencij in Ustave Repu- 
blike Slovenije in je zato neustrezno. V zakonu je ohranjena 
določba, da sprejme odločitev o reprezentativnosti sindikata 
v organizaciji, ki ni včlanjena v zvezo ali konfederacijo, ob 
izpolnjevanju pogojev iz tega zakona, delodajalec. Po mnenju 
predlagatelja je primerno, da delodajalec v primerih, ko so 
izpolnjeni drugi pogoji, določeni z zakonom, prizna reprezen- 
tativnost tudi sindikatu v organizaciji, ki ni včlanjen v zvezo ali 
konfederacijo, posebej če ima ta sindikat večino članstva 
v organizaciji. Glede na pripombe dane v razpravi smo za 
mnenje v zvezi s tako rešitvijo prosili tudi Mednarodno organi- 
zacijo dela, ki v posredovanem odgovoru meni, da je določba 
sprejemljiva, saj je za spore v zvezi z odločitvijo delodajalca 
zagotovljeno sodno varstvo. 

Prav tako menimo, da predlagana rešitev ni v nasprotju s 76. 
členom Ustave Republike Slovenije o sindikalni svobodi, saj 
omenjena določba zakona ne omejuje svobodnega ustanav- 
ljanja in delovanja sindikatov ter včlanjevanja vanje. 
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Predlog zakona o spremembi zakona o MENICI - ESA 720 

Dr. Ludvik TOPLAK - poslanec v Družbenopolitičnem 
zboru Janez LUKAČ - poslanec v Zboru občin in 
Anton HORVAT - poslanec v Zboru združenega dela 

Poslanci Dr. Ludvik Toplak, Janez Lukač in Anton Horvat 
pošiljajo besedilo 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O MENICI, 
v obravnavo in sprejem na podlagi 266., 267. in 314. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije, za seje zborov Skupščine Republike 
Slovenije, 14. oktobra 1992. 
J 

Predlagatelji predlagamo, da se predlog zakona o spre- 
membi zakona o menici sprejme po hitrem postopku, ker 
je to nujno zaradi preprečevanja večjih motenj v gospo- 
darstvu. Do navedene spremembe, ki jo uvaja predloženi 
predlog zakona, bi moralo priti že z zakonom o zamudni 
obrestni meri. Ker mora biti področje obresti urejeno celo- 
vito, je predlog za hitri postopek utemeljen. 

Obveščajo, da bomo pri delu delovnih telesih in zborov 
Skupščine Republike Slovenije sodelovali predlagatelji za- 
kona. 

Predlog zakona o spremembi zakona o menici bosta obravna- 
vala Odbor za kreditno monetarni sistem kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o spremembi zakona o menici 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 

PREDLOG ZAKONA o spremembi zakona o menici 

1. člen 

V zakonu o menici (Ur. I. FLRJ, št. 104/46 in Ur. I. SFRJ, št. 16/ 
65 in 54/70 in 57/89) se 2. točka v 48. členu spremeni, tako da 
se glasi: 

2) zamudne obresti obračunane v skladu z zakonom, ki ureja 
višino obrestne mere zamudnih obresti. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelji predloga zakona o spremembi zakona o menici 
ugotavljajo, da s predlogom zakona o obrestni meri ni celo- 
vito rešeno področje obrestnih mer. Zato vlagajo predlog 
zakona o spremembi zakona o menici iz leta 1946, ki je to 
vprašanje urejal parcialno. Kasnejše spremembe 48. člena 
niso upoštevale. Z zveznimi spremembami je bila spreme- 
njena samo 2. točka 1. odstavka 47. člena, ne pa tudi 2. točka 
48. člena, na kar so pravniki v praksi često opozarjali. 

Glede na to, da gre za manjšo odpravo pravne nedoslednosti, 
zaradi katere v praksi nastajajo zmede in menične terjatve 
postavljajo v slabši položaj kot druge terjatve, nastaja velika 
škoda, kar destimulira uporabo menice kot vrednostnega 
papirja. 

V veljavnem zakonu o menici je v 48. členu določeno, da 
lahko tisti, kdor je menico izkupil, zahteva od tistih, ki so 
njemu odgovorni, od tega zneska obresti v višini eskontne 
mere, ki jo mesečno določa Narodna banka Jugoslavije, raču- 
nano od dneva, ko je bil izkupljeni znesek menice izplačan. To 
pomeni, da so obresti določene v višini eskontne mere. 
Ker bo po predlaganem zakonu o obrestni meri (9. člen) 
prenehal veljati zakon o zamudnih obrestih ter posamezne 
določbe zakona o obligacijskih razmerjih, je potrebno tudi 
ostale določbe o obrestih uskladiti z navedenim zakonom. To 
je bil tudi namen predlagateljev tega predloga. 
Predlagana rešitev pomeni uskladitev tega zakona z določili 
predloga zakona o obrestni meri. 
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Predlog za izdajo zakona o CIVILNIH INVALIDIH VOJNE z osnutkom 

zakona - ESA 718 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji 17. 9.1992 določila 
besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONBA O CIVILNIH INVALI- 
DIH VOJNE Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265., 266. in 267. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Glede na to, da je Skupščina Republike Slovenije že v letu 
1990 sprejela usmeritev, da se varstvo civilnih invalidov 
vojne približa oziroma izenači z varstvom vojaških invali- 
dov, poleg tega pa je treba to varstvo na enak način urediti 
tudi za civilne invalide vojne, ki so postali invalidni v lan- 
skoletni agresiji na Republiko Slovenijo, Vlada Republike 
Slovenije predlaga Skupščini Republike Slovenije, da 

hkrati obravnava in sprejme navedeni predlog za izdajo 
zakona z osnutkom zakona. 

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 bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Ana OSTRMAN, članica Vlade Republike Slovenije in 
ministrica za borce in vojaške invalide, 
- Vladimir DEJAN, republiški podsekretar v Ministrstvu za 
borce in vojaške invalide, 
- Jasna KISOVEC, svetovalec ministrice za borce in voja- 
ške invalide. 

Predlog za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne z osnutkom 
zakona bosta obravnavali Komisija Skupščine Republike Slo- 
venije za vprašanja invalidov in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o civilnih invalidih 
vojne z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o civilnih invalidih vojne 

I. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Varstvo civilnih invalidov vojne je v Republiki Sloveniji ure- 
jeno z zakonom o civilnih invalidih vojne (uradni list SRS, št. 
8/78, 12/85, 16/85, 11/88 in 5/90 in Uradni list RS, št. 47/90). 

Varstvo te kategorije invalidnih oseb je ves čas zaostajalo za 
varstvom vojaških (vojnih oziroma mirnodobnih) invalidov. Do 
leta 1978 pa je bilo varstvo civilnih invalidov vojne urejeno 
tudi na bistveno drugačnih osnovah kot varstvo vojaških 
invalidov, oprto na predpise o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 
Po leta 1978, ko je bilo s še veljavnim zakonom o civilnih 
invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78) uveljavljeno ugotav- 
ljanje invalidnosti civilnih invalidov vojne po predpisih o voja- 
ških invalidih in vzpostavljena relacija do prejemkov vojaških 
invalidov, se je varstvo civilnih invalidov vojne postopno pri- 
bliževalo varstvu vojaških invalidov: nazadnje z noveliranjem 
zakona konec leta 1990, ko se je krog upravičencev do varstva 
razširil od oseb z najmanj 60-odstotno invalidnostjo na osebe 
z najmanj 40 - odstotno invalidnostjo po predpisih o vojaških 
invalidih, ko so bili zvišani zneski civilnih invalidnin od 50% na 
75% vojaških invalidnin iste skupine, dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč pa od 85% na 100% dodatka prve oziroma druge 
stopnje po predpisih o vojaških invalidih in ko je bila uvedena 
pravica do zdraviliško-klimatskega zdravljenja enako kot za 
vojaške invalide. 
Razlog za različen tretman civilnih invalidov vojne in vojaških 
invalidov je bil v različnih pogledih na okoliščine nastanka 
invalidnosti in vpliv tega na zagotavljanje obsega varstva 
civilnih invalidov vojne. 
Do spremembe tega stališča je prišlo v začetku leta 1990 
v Komisiji za vprašanja borcev NOV Skupščine Republike 
Slovenije, k| je menila, da je pri urejanju varstva civilnih 
invalidov vojne potrebno upoštevati, da je telesna ali zdrav- 
stvena prizadetost tako pri vojaških invalidih kot pri civilnih 
invalidih vojne nastala zaradi vojaškega materiala in vojnih 
dogodkov. 

Za izenačitev varstva civilnih invalidov vojne z varstvom voja- 
ških invalidov se je nato ob obravnavi Informacije o urejanju 
varstva civilnih invalidov vojne na svoji 25. seji dne 3.10. 1990 
zavzel tudi takratni izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. Usmeritev približevanja oziroma izenačevanja varstva 
civilnih invalidov vojne z varstvom vojaških invalidov pa je bila 
zatem vgrajena tudi v Socialni program Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, ki ga je slednji sprejel na svoji 
58. seji 7. 2. 1991 in ki je bil nato verificiran tudi v Skupščini 
Republike Slovenije. 
V letu 1990, ob pripravi zadnje zakonske novele, predvsem iz 
finančnih razlogov še ni bila možna popolna izenačitev var- 
stva civilnih invalidov vojne z varstvom vojaških invalidov. 
Predvideno je bilo, da bo že v letu 1991 sprejet integralni 
zakon o invalidih vojne, ki naj bi v celoti izenačil civilne 
invalide vojne z vojaškimi invalidi. To pa so preprečile neka- 
tere okoliščine in sicer: da je Republika Slovenija dejansko 
prevzela pristojnosti za urejanje varstva vojaških invalidov od 
bivše SFRJ šele po 8. oktobru 1991, da je prišlo do zamude pri 
sprejemanju Ustave Republike Slovenije, da so posledice 
vojaške agresije na Republiko Slovenijo terjale hiter sprejem 
zakona o žrtvah vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 
1991, nenazadnje pa tudi nemožnost financiranja takšnega 
zakonskega projekta. 
Že prejšnja vlada je zato v program dela za leto 1992 vključila 
tudi pripravo predloga zakona o varstvu invalidov vojne, ki naj 
bi celovito in enotno uredil varstvo vseh kategorij oseb, ki so 
postale invalidi zaradi vojne. 
Glede na to, da je bilo ocenjeno, da bi priprava integralnega 
zakona z upoštevanjem sodobne koncepcije invalidskega var- 
stva in primerjalno najustreznejših rešitev sodobnih evrop- 
skih zakonodaj s tega področja terjala daljši čas, je Vlada 
Republike Slovenije v program dela vključila pripravo novega 
zakona o civilnih invalidih vojne. Tako bo mogoče hitreje 
doseči izenačitev varstva civilnih invalidov vojne z varstvom 
vojaških invalidov, obenem pa bo pridobljeno več časa za 
pripravo integralnega zakona, katerega priprava bo sicer 
potekala vzporedno. 
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II. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA ZAKONA 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona bo prišlo do izenačitve 
varstva civilnih invalidov vojne z varstvom vojaških invalidov, 
ki bo izvedena na več ravneh: 
- materialnopravno: z zagotavljanjem enakih pravic civilnim 
invalidom vojne in družinskim članom - pod enakimi pogoji 
in v enakem obsegu kot se zagotavljajo vojaškim vojnim 
invalidom in njihovim družinskim članom (civilnim invalidom 
vojne bi se tako nekatere pravice uredile na višji ravni oziroma 
v večjem obsegu kot doslej - npr. osebna invalidnina, invalid- 
ski dodatek, na novo pa bi se jim zagotovile nekatere pravice, 
ki se jim doslej niso zagotavljale - npr. ortopedski dodatek, 
motorno vozilo, brezplačna in znižana vožnja, povečalo pa bi 
se tudi število in obseg pravic družinskih članov); 
- v pogledu kroga upravičencev do tega varstva z razširitvijo 
varstva na osebe z najmanj 20-odstotno invalidnostjo; 
- z razširitvijo varstva na družinske člane oseb, ki so izgubile 
življenje, bile pogrešane, ali so umrle zaradi posledic 
poškodbe ali bolezni, dobljene v pravno relevantnih okolišči- 
nah za priznanje statusa civilnega invalida vojne; 
- z zagotavljanjem določenih pravic družinskim članom civil- 
nega invalida vojne za njegovega življenja; 
- s striktnim upoštevanjem ustavnopravnega načela o var- 
stvu pridobljenih pravic, tako da bodo vselej, kadar bi uskladi- 
tev s predlaganim zakonom pomenila izgubo statusa ali že 

uveljavljenih pravic ali pa zmanjšanje pravic, upravičenci 
obdržali status oziroma do uveljavitve tega zakona pridob- 
ljene pravice; 
- procesnopravno: z dosledno navezavo na postopkovne 
določbe predpisov o vojaških invalidih. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Priznanje novih pravic in izboljšanje obstoječe ravni pravic po 
predlaganem osnutku zakona o civilnih invalidih vojne 
pomeni mesečno nov, višji obseg sredstev v znesku 
38,869.507,00 SIT, kar glede na mesečno višino sredstev za 
financiranje pravic po veljavnem zakonu (ta znaša 
24,611.695,00 SIT) pomeni nova dodatna sredstva v mesečni 
višini 14,257.812,00 SIT in tako predstavlja povečanje seda- 
njega nivoja sredstev za 58%. Letno to pomeni nova dodatna 
sredstva v višini 171,093.744,00 SIT dodatnih sredstev ob 
sedanji višini mesečnih denarnih prejemkov. 
Z uveljavitvijo predlaganega zakona bi se povečal obseg 
upravno-administrativnih opravil, saj bi bilo potrebno izdati 
večje število odločb, s katerimi bi bile pravnomočne odločbe 
usklajene z novo pravno ureditvijo, obseg dela pa bi se pove- 
čal tudi v zezi z vlaganjem novih zahtev za priznanje statusa 
civilnega invalida vojne in pravic civilnih invalidov vojne in 
družinskih članov po tem zakonu. 

OSNUTEK ZAKONA o civilnih invalidih vojne 

1. člen 

Civilni invalid vojne je državljan Republike Slovenije, ki je kot 
civilna žrtev vojne ali kot žrtev vojnega materiala na ozemlju 
Republike Slovenije ali kot žrtev terorističnega napada na 
Republiko Slovenijo dobil najmanj 20 - odstotno okvaro 
organizma. 

Civilni invalid vojne je tudi državljan Republike Slovenije, ki je 
kot civilna žrtev vojne ali kot žrtev vojnega materiala dobil 
najmanj 20 - odstotno okvaro organizma v tujini, kjer je bil 
zaradi vojne na ozemlju Republike Slovenije v zaporu, inter- 
naciji, konfinaciji, deportaciji, prisilni izselitvi, na prisilnem 
delu ali na begu. 

Variantni dodatek k 1. členu 

Za prvima dvema odstavkoma se doda nov, tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Civilni invalid vojne je tudi tujec, ki je dobil najmanj 20 
- odstotno okvaro organizma v okoliščinah iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena, če je imel takrat stalno prebiva- 
lišče v Republiki Sloveniji in tujec, ki je dobil najmanj 20 
- odstotno okvaro organizma v okoliščinah iz prvega 
odstavka tega člena, če je imel takrat začasno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. 

2. člen 

Civilna žrtev vojne je nevojaška oseba, ki je zaradi vojnih 
dogodkov dobila trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro 
organizma zaradi poškodbe ali bolezni oziroma poslabšanja 
bolezni. 

Žrtev vojnega materiala je nevojaška oseba, ki je dobila trajno 
anatomsko ali funkcionalno okvaro organizma zaradi 
poškodbe, povzročene po zapuščenem vojaškem materialu. 

Žrtev terorističnega napada na Repubiko Slovenijo je nevoja- 
ška oseba, ki je v terorističnem napadu na Republiko Slove- 
nijo, na njenem ozemlju ali v tujini, dobila trajno anatomsko 
ali funkcionalno okvaro organizma zaradi poškodbe ali 
bolezni oziroma poslabšanja bolezni. 

3. člen 

Civilnemu invalidu vojne se zagotavljajo pravice vojaškega 
vojnega invalida pod pogoji in v obsegu po predpisih o voja- 
ških invalidih, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

4. člen 

Družinskim članom civilnega invalida vojne, družinskim čla- 
nom osebe, ki je izgubila življenje, bila pogrešana ali je umrla 
zaradi posledic poškodbe ali bolezni, dobljene v okoliščinah 
iz 1. člena tega zakona, in družinskim članom civilnega inva- 
lida vojne po njegovi smrti se zagotavljajo enake pravice, kot 
pripadajo družinskim članom vojaškega invalida za njego- 
vega življenja oziroma družinskim članom vojaškega invalida 
po njegovi smrti po predpisih o vojaških invalidih, kolikor ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

Ob smrti civilnega invalida vojne oziroma uživalca družinske 
invalidnine, ki je prejemal invalidski dodatek ali družinski 
dodatek, pripadajo družinskim članom oziroma drugim ose- 
bam enake pravice kot po predpisih o vojaških invalidih. 

Kolikor bi bil sprejet variantni dodatek, k 1. členu, se za 4. 
členom doda 4.a člen, ki se glasi: 

»4.a. člen« 

Osebam, ki niso državljani Republike Slovenije, se zagotav- 
ljajo status in pravice po tem zakonu, kolikor na tej podlagi ne 
morejo uveljavljati statusa in pravic v drugi državi.« 

5. člen 

Civilnim invalidom vojne in družinskim članom s stalnim pre- 
bivališčem v tujini se zagotavljajo enake pravice kot upravi- 
čencam s stalnim prebivališčem v tujini po predpisih o voja- 
ških invalidih. 

6. člen 

Za redne prejemke, ki vplivajo na pravico in višino invalid- 
skega dodatka po tem zakonu, se štejejo vsi redni dohodki in 
prejemki, ki vplivajo na pravico in višino invalidskega dodatka 
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po predpisih o vojaških invalidih, razen po teh predpisih 
izključenih prejemkov in ortopedskega dodatka po tem za- 
konu. 

7. člen 

V postopku za uveljavljanje statusa in pravic civilnega invalida 
vojne in pravic družinskih članov po tem zakonu se uporab- 
jajo predpisi o vojaških invalidih. 

Varianta k 7. členu: 
V postopku za uveljavljanje statusa in pravic civilnega invalida 
vojne in pravic družinskih članov po tem zakonu se uporab- 
ljajo predpisi o vojaških invalidih, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

V primeru, da bi bila sprejeta varianta k 7. členu, se za 7. 
členom doda 7. a člen, ki se glasi: 

»7. a člen 

V postopku za priznanje statusa in pravic civilnega invalida 
vojne na zahtevo osebe, ki je utrpela okvaro organizma do 
uveljavitve tega zakona in ki statusa in pravic civilnega inva- 
lida vojne po prej veljavnih predpisih ni mogla uveljaviti zaradi 
prenizkega odstotka invalidnosti, kakor tudi v postopku na 
zahtevo za priznanje pravic družinskim članom osebe, ki je 
izgubila življenje, bila pogrešana ali je umrla zaradi posledic 
poškodbe ali bolezni, dobljene v okoliščinah iz 1. člena tega 
zakona do dneva uveljavitve tega zakona, se upoštevajo pra- 
vila o dokazovanju, ki jih določajo predpisi o splošnem uprav- 
nem postopku.«. 

8. člen 

Glede uveljavljanja in prenehanja pravic po tem zakonu, izvr- 
ševanja odločb, izplačevanja denarnih prejemkov in kontrole 
izplačil, zastaranja pravic oziroma denarnih prejemkov, stro- 
škov postopka za uveljavljanje pravic po tem zakonu, plačila 
taks, povračila prejemkov, do katerih civilni invalid vojne, 
družinski član ali drug upravičenec ni imel pravice, stroškov, 
ki nastanejo pri izpolnjevanju obveznosti Repubike Slovenije 
za uveljavljanje pravic po tem zakonu, dolžnosti javljanja 
sprememb, ki vplivajo na uveljavljanje in prenehanje pravic, 
uživanja pravic v času prestajanja zaporne kazni oziroma 
v času pripora, kakor tudi glede uporabe določb tega zakona 
med vojnim stanjem se uporabljajo predpisi o vojaških invali- 
dih, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

9. člen 

Financiranje varstva po tem zakonu zagotavlja Republika 
Slovenija. 

10. člen 

Civilni invalid vojne, ki je po prej veljavnih predpisih o civilnih 
invalidih vojne uveljavil status in pravice civilnega invalida 
vojne, in družinski člani, ki so uveljavili pravice po njegovi 
smrti, obdržijo status civilnega invalida vojne in uživajo pra- 
vice civilnega invalida vojne oziroma pravice družinskih čla- 
nov v obsegu in pod pogoji po tem zakonu, kolikor ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

11. člen 

Zahtevo za priznanje statusa in pravic civilnega invalida vojne 
na podlagi okvare organizma zaradi bolezni oziroma poslab- 
šanja bolezni, ki so jo povzročile okoliščine iz prvega 
odstavka 2. člena tega zakona ter zahtevo za priznanje pravic 
družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni, 
dobljene v okoliščinah iz prvega odstavka 2. člena tega 
zakona, je mogoče vložiti do 31. decembra 1993. 

12. člen 

O višini osebne invalidnine civilnih invalidov vojne in o pravici 
in višini družinske invalidnine družinskih članov, ki so uvelja- 
vili pravico do civilne invalidnine po zakonu o civilnih invali- 

dih vojne do uveljavitve tega zakona, odloči pristojni upravni 
organ po določbah tega zakona v treh mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

Družinski člani iz prejšnjega odstavka, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za pravico do družinske invalidnine po določbah tega 
zakona ali teh pogojev ne izpolnjujejo le nekateri med souži- 
valci civilne invalidnine ter družinski člani, ki bi z odločitvijo 
o pravici in višini družinske invalidnine po določbah tega 
zakona prišli v slabši položaj, obdržijo pravico do civilne 
invalidnine po pej veljavnih predpisih, pri čemer se glede 
vsakoletne odmere in usklajevanja te invalidnine uporabljajo 
določbe tega zakona. 

Družinski člani, ki obdržijo pravico do civilne invalidnine po 
prejšnjem odstavku, ne morejo uživati tudi starostne, invalid- 
ske ali družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

Pri presoji vprašanja, po katerem predpisu je ureditev za 
družinske člane ugodnejša, se upošteva določba prejšnjega 
odstavka oziroma okoliščina, da po določbah tega zakona 
lahko obenem s pravico do družinske invalidnine uživajo tudi 
pravico do družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

13. člen 

O pravici in stopnji dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
civilnih invalidov vojne, ki so uveljavili pravico do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč do uveljavitve tega zakona, odločijo 
pristojni upravni organi po določbah tega zakona v treh 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Civilni invalidi vojne I. in II. skupine, ki so uveljavili pravico do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč prve ali druge stopnje do 
uveljavitve tega zakona, po tem zakonu pa do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč ne bi bili upravičeni ali bi prišli 
v slabši položaj, obdržijo pravico do dodatka za postrežbo in 
tujo pomoč tiste stopnje, ki so jo uveljavili do uveljavitve tega 
zakona, tudi po njegovi uveljavitvi. 

14. člen 

O pravici in višini invalidskega dodatka civilnih invalidov 
vojne ter o pravici in višini invalidskega dodatka ali družin- 
skega dodatka družinskih članov, ki so uveljavili pravico do 
denarne pomoči do uveljavitve tega zakona, odločijo pristojni 
upravni organi po določbah tega zakona v treh mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

Družinskim članom, ki so do uveljavitve tega zakona uveljavili 
pravico do denarne pomoči, niso pa uveljavili pravice do 
civilne invalidnine, se odmeri invalidski dodatek ali družinski 
dodatek tudi v primeru, da ne uveljavijo pravice do družinske 
invalidnine po določbah tega zakona. 

Kjerkoli se po tem zakonu določena pravica ali lastnost ali 
status pogojuje s priznano pravico do družinske invalidnine, 
se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če je družinski član obdržal 
pravico do civilne invalidnine po 12. členu tega zakona. 

15. člen 

O zahtevah za priznanje statusa in pravic civilnega invalida 
vojne in pravic družinskih članov, vloženih pred uveljavitvijo 
tega zakona, ki še niso bile pravnomočno rešene, se odloči po 
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

16. člen 

Družinskim članom civilnega invalida vojne, ki je ta status 
uveljavil na podlagi 3. člena Zakona o varstvu žrtev vojaške 
agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Ur. list RS, št. 12/ 
91) - za njegovega žiljenja oziroma po njegovi smrti, in 
družinskim članom osebe, ki je umrla ali je bila pogrešana 
v okoliščinah iz 3. člena navedenega zakona, se zagotavljajo 

poročevalec 55 



enake pravice kot pripadajo družinskim ćlanom -iz prvega 
odstavka 4. člena tega zakona. 

Ob smrti civilnega invalida vojne oz. uživalca družinske inva- 
lidnine, ki je prejemal invalidski dodatek ali družinski doda- 
tek, in ki sta uveljavila status in pravice po v prejšnjem 
odstavku navedenem zakonu, pripadajo družinskim članom 
oz. drugim osebam enake pravice, kot po drugem odstavku 4. 
člena tega zakona. 

17. člen 

Določba 5. člena tega zakona velja tudi za osebe, ki so 
uveljavile status civilnega invalida vojne po zakonu o varstvu 
žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 in za 
osebe iz 16. člena tega zakona. 

18. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon 
o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78, 12/85, 16/ 
85, 11/88 in 5/90 in Uradni list RS, št. 47/90) in določbe 4. člena 
ter drugega in tretjega odstavka 6. člena zakona o varstvu 
žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 
(Uradni list RS, št. 12/91) 

19. člen 

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

Varianta k 19. členu: 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1993. 

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

V prvem odstavku tega člena je status civilnega invalida vojne 
pogojen med drugim z okoliščino, da je civilna žrtev vojne ali 
žrtev vojnega materiala dobila telesno okvaro na ozemlju 
Republike Slovenije. 

Kolikor je državljan Republike Slovenije telesno okvaro dobil 
v tujini, bi se mu status civilnega invalida vojne priznal samo 
v primeru, da je do nastanka telesne okvare prišlo v taksativno 
naštetih okoliščinah - v zaporu, internaciji, konfinaciji, 
deportaciji, prisilni izselitvi, na prisilnem delu ali na begu 
zaradi vojne v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 1. člena). 
S tem želi predlagatelj izključiti primere, ko je do nastanka 
okvare prišlo v tujini zaradi vojne v tuji državi, kar veljavni 
zakon omogoča. Dodatni pogoj, ki mora biti izpolnjen za 
priznanje statusa civilnega invalida vojne na tej osnovi, je da 
je državljan Republike Slovenije telesno okvaro utrpel kot 
civilna žrtev vojne ali kot žrtev vojnega materiala. 

Nastanek telesne okvare pri žrtvah terorističnega napada na 
Republiko Slovenijo je seveda možen tako na ozemlju Repu- 
blike Slovenije kot v tujini (npr. napad na diplomatsko pred- 
stavništvo Republike Slovenije). 

Nadaljnji pogoj za status civilnega invalida vojne je - enako 
kot za vojaške vojne invalide in za tiste mirnodobne vojaške 
invalide, pri katerih je prišlo do telesne okvare zaradi rane ali 
poškodbe - najmanj 20-odstotna telesna okvara. 

V variantnem dodatku k 1. členu je predvideno, da bi status 
civilnega invalida vojne lahko pridobil tudi tujec, ki je pretrpel 
okvaro organizma bodisi, na ozemlju Republike Slovenije 
bodisi v tujini zaradi vojne v Republiki Sloveniji, če je imel 
tedaj stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Tujec, ki je imel 
ob nastanku okvare organizma le začasno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, pa bi lahko pridobil status civilnega 
invalida vojne ob siceršnjih pogojih le, če bi okvara orga- 
nizma nastala na ozemlju Republike Slovenije oziroma 
v posledici terorističnega napada na Republiko Slovenijo. 

K 2. členu 

V tem členu so opredeljene posamezne kategorije civilnih 
invalidov vojne oziroma okoliščine, ki ob pogojih in okolišči- 
nah iz 1. člena zakona dodatno opredeljujejo status civilnega 
invalida vojne. 

K 3. členu 

V tem, enem od ključnih členov osnutka zakona je določeno, 
da so civilni invalidi vojne izenačeni v pravicah z vojaškimi 
vojnimi invalidi, kolikor ni v tem zakonu drugače določeno. 

Izenačitev v pravicah pomeni na eni strani zagotovitev nekate- 
rih pravic, ki se civilnim invalidom vojne po veljavnem zakonu 
ne zagotavljajo. To so: pravica do ortopedskega dodatka, do 
osebnega motornega vozila, do brezplačne in znižane vožnje, 
do stalnega invalidskega dodatka za civilne invalide vojne 

s stalnim prebivališčem v tujini, do zdravstvenega varstva in 
denarnih nadomestil v zvezi s uveljavljanjem zdravstvenega 
varstva ter povračila za hrano in nastanitev med potjo in 
prebivanjem v drugem kraju. Izenačitev z vojaškimi invalidi pa 
pomeni tudi zagotovitev večjega obsega pravic in sicer pra- 
vice do osebne invalidnine in do invalidskega dodatka ozi- 
roma razširitev kroga upravičencev do pravice do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč tudi na civilne invalide vojne III. in IV. 
skupine in glede pravice do invalidskega dodatka. 

K 4. členu 

V prvem odstavku tega člena je predlagana razširitev varstva 
na eni strani na družinske člane oseb, ki so izgubile življenje, 
bile pogrešane ali so umrle zaradi posledic poškodbe ali 
bolezni, dobljene v pravno relevantnih okoliščinah za prizna- 
nje statusa civilnega invalida vojne, na drugi strani pa na 
družinske člane civilnega invalida vojne za njegovega življe- 
nja. Po veljavnem zakonu o civilnih invalidih vojne se zagotav- 
ljajo določene pravice le družinskim članom civilnega invalida 
vojne po njegovi smrti. 

Družinskim članom bi se ob določenih pogojih zagotavljale 
enake pravice, kot pripadajo družinskim članom vojaškega 
invalida za njegovega življenja in sicer pravica do zdravstve- 
nega varstva, pravica do medicinske in poklicne rehabilitacije 
in do oskrbnine med poklicno rehabilitacijo oziroma po nje- 
govi smrti pravica do družinske invalidnine, zdravstvenega 
varstva, brezplačne in znižane vožnje, pravica do invalidskega 
dodatka oziroma družinskega dodatka, pravica do stalnega 
invalidskega dodatka in pravica do povračila za hrano in 
nastanitev med potjo in prebivanjem v drugem kraju. - Po 
veljavnem zakonu se družinskim članom po smrti civilnega 
invalida vojne ob določenih pogojih zagotavljata le pravica do 
civilne invalidnine in do denarne pomoči. 

Enak bi bil tudi krog družinskih članov, ki bi se jim zagotav- 
ljale pravice. 

V drugem odstavku se predlagani zakon tudi glede pravic, ki 
pripadajo družinskim članom oziroma drugim osebam v pri- 
meru smrti civilnega invalida vojne oziroma uživalca družin- 
ske invalidnine, v celoti navezuje na predpise o vojaških 
invalidih. Gre za pravico do denarne pomoči (posmrtnine) in 
do povračila stroškov za prevoz posmrtnih ostankov civilnega 
invalida vojne. 

K 4. a členu 

Tujcem bi se status in pravice civilnega invalida vojne ozi- 
roma pravice družinskih članov zagotavljale ob pogoju, da na 
isti podlagi ne morejo uveljaviti statusa in pravic v drugi 
državi. Ta člen je pogojen s sprejemom variantnega dodatka 
k 1. členu. 

vUpravičencem s stalnim prebivališčem v tujini bi se - enako 
kot po predpisih o vojaških invalidih - zagotavljale le neka- 
tere pravice: osebna oziroma družinska invalidnina, dodatek 
za postrežbo in tujo pomoč, ortopedski dodatek ter stalni 
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invalidski dodatek, v času, ko so na ozemlju Republike Slove- 
nije, pa še pravica do zdravstvenega varstva ter do brezplačne 
in znižane vožnje, za civilne invalide vojne pa tudi pravica do 
zdraviliškega in klimatskega zdravljenja. 

K 6. členu 
Namesto pravice do denarne pomoči, ki je kot socialni korek- 
tiv po veljavnem zakonu o civilnih invalidih vojne urejena na 
nekoliko nižji ravni kot istovrstni prejemki po predpisih o voja- 
ških invalidih, bi se civilnim invalidom vojne in družinskim 
članom enako kot vojaškim invalidom oz. uživalcem družin- 
ske invalidnine zagotavljala pravica do invalidskega dodatka 
oziroma družinskega dodatka. 

Na pravico in višino invalidskega dodatka po predpisih o voja- 
ških invalidih vplivajo vsi redni dohodki in prejemki razen 
nekaterih izrecno izvzetih. Ker naj bi se po predlaganem 
zakonu civilnim invalidom vojne zagotavljala tudi pravica do 
ortopedskega dodatka, ki je veljavni zakon o civilnih invalidih 
vojne ne pozna, je potrebno tudi ortopedski dodatek izvzeti iz 
prejemkov, ki vplivajo na pravico in višino invalidskega 
dodatka po tem zakonu. 

K 7. členu 
Glede postopka za uveljavitev statusa in pravic civilnega inva- 
lida vojne in pravic družinskih članov je po osnovni rešitvi 
predlagano, da bi se v celoti uporabljali predpisi o vojaških 
invalidih. 

Navezava na predpise o vojaških invalidih v celoti bi pomenila 
med drugimi tudi to, da bi se za dokazovanje dejstva, da je 
bila telesna okvara dobljena v okoliščinah iz 1. in 2. člena 
zakona oziroma da je oseba, po kateri družinski člani uveljav- 
ljajo pravice, izgubila življenje, bila pogrešana ali je umrla 
v okoliščinah iz prvega odstavka 4. člena zakona, upoštevala 
samo pismena dokazna sredstva, medtem ko veljavni zakon 
o civilnih invalidih vojne ne pozna posebnih dokaznih pravil. 
Za takšno rešitev govori velika časovna odmaknjenost vojnih 
dogodkov, zaradi katere je dokazovanje z izjavami prič neza- 
nesljivo. (Tudi po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju je dokazovanje z izjavami prič izključeno že od 8. 
avgusta 1990, t.j. od uveljavitve novele zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
Uradni list SFRJ, št. 44/90.) 

Po variantni rešitvi je predvideno, da bi se v postopku uporab- 
ljali predpisi o vojaških invalidih s to izjemo, da bi se 
v postopku na zahtevo osebe, ki je s tem zakonom šele 
pridobila možnost uveljavitve statusa in pravic civilnega inva- 
lida vojne (osebe z 20 in 30-odstotno okvaro organizma) 
oziroma na zahtevo družinskih članov osebe, ki je izgubila 
življenje, bila pogrešana ali je umrla zaradi posledic poškodbe 
ali bolezni, dobljene v okoliščinah iz 1. člena tega zakona, in 
ki po doslej veljavnih predpisih prav tako niso imel nikakršnih 
pravic, upoštevala pravila o dokazovanju po zakonu o sploš- 
nem upravnem postopku (torej med drugimi dokazili tudi 
z zaslišanjem prič). 

K 8. členu 
Tudi glede uveljavljanja, prenehanja pravic, izvrševanja 
odločb, izplačevanja denarnih prejemkov in kontrole izplačil, 
zastaranja pravic oziroma denarnih prejemkov, stroškov 
postopka, plačila taks, povračila prejemkov, do katerih civilni 
invalid vojne, družinski član ali drug upravičenec ni imel 
pravice in glede vseh drugih vprašanj, ki jih je potrebno 
urediti z zakonom, se predlagani zakon navezuje na predpise 
o vojaških invalidih. 

K 9. členu 
Financiranje varstva po tem zakonu bi se zagotavljalo iz ~ 
proračunskih sredstev Republike Slovenije. 

K 10. členu 
Določba, vsebovana v tem času, je potrebna zaradi redefini- 
cije pojma civilni invalid vojne, s čimer so bili deloma spreme- 
njeni pogoji za priznanje statusa civilnega invalida vojna. 

V skladu z načelom varstva pridobljenih pravic je potrebno 
določiti, da vsi civilni invalidi vojne, ki so ta status uveljavili po 
prej veljavnih predpisih o civilnih invalidih vojne, ne glede na 
to, ali izpolnjujejo pogoje za ta status tudi po tem zakonu, 
obdržijo status in uživajo pravice civilnega invalida vojne 
v obsegu in pod pogoji po tem zakonu. Enako bi tudi družin- 
ski člani, ki so uveljavili pravice po njihovi smrti, uživali še 
naprej pravice, ki pripadajo družinskim članom, v obsegu in 
pod pogoji po tem zakonu. 

Takšna ureditev pomeni delni odmik od enakega varstva 
civilnih invalidov vojne in vojaških invalidov. 

K 11. členu 

V tem členu je predlagan končni rok (31. december 1993) za 
vložitev zahtev za priznanje statusa in pravic civilnega inva- 
lida vojne na podlagi okvare organizma zaradi bolezni ozi- 
roma poslabšanja bolezni, dobljene kot civilna žrtev vojne, 
enako pa tudi za vložitev zahtev za priznanje pravic družin- 
skim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni, ki jo je 
dobila kot civilna žrtev vojne. 

Razlog za predlagano rešitev je v časovni odmaknjenosti 
vojnih dogodkov, zaradi česar je izredno težko dokazovanje 
vzorčne zveze med telesno okvaro, nastalo zaradi bolezni 
oziroma njenega poslabšanja in konkretnim vojnim do- 
godkom. 

Ob tem želi predlagatelj poudariti, da je bil rok za vlaganje 
zahtev za priznavanje statusa vojaškega vojnega invalida na 
podlagi okvare organizma, ki je nastala zaradi bolezni, zaprt 
že z 31. decembrom 1952. 

K 12. členu 

Osebna invalidnina civilnih invalidov vojne se bo zvišala od 
75% na 100% vsakokratnega mesečnega zneska osebne inva- 
lidnine iste skupine po predpisih o vojaških invalidih. Pred 
izdajo uskladitvenih odločb pa bo potrebno izpeljati tudi 
ugotovitveni postopek, da bi se ugotovilo, ali je civilni invalid 
vojne za isto okvaro organizma pridobil tudi pravico do inva- 
lidnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju. V primeru, da je temu tako, se bo moral civilni invalid 
vojne odločiti, katere od obeh pravic želi vnaprej uživati. - Po 
veljavnem zakonu o civilnih invalidih vojne lahko civilni inva- 
lidi vojne uživajo obe pravici, pridobljeni na podlagi iste 
okvare organizma. Vendar pa se zaradi tega položaj civilnih 
invalidov vojne ne bo poslabšal, saj bo morebiten izpad rela- 
tivno nizkih invalidnin po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju kompenzira z občutnim zvišanjem invalid- 
nin po tem zakonu. 

Medtem ko se bo osebna invalidnina civilnih invalidov vojne 
le zvišala, pa bo za družinske člane potrebno na novo odločiti 
tako o pravici kot o višini družinske invalidnine, ki se po 
predpisih o vojaških invalidih, na katere se ta zakon navezuje, 
zagotavlja ne le v drugačnem (glede na veljavni zakon pravi- 
loma manjšem) obsegu, ampak tudi pod drugačnimi pogoji 
kot civilna (družinska) invalidnina po zakonu o civilnih invali- 
dih vojne. Slednja se namreč zagotavlja pod pogoji, določe- 
nimi za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, medtem ko zakon 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev pogoje za pravico do družinske invalidnine izvirno ureja. 

V drugem odstavku tega člena je predvideno, da bi družinski 
člani, ki ne bi izpolnjevali pogojev za pravico do družinske 
invalidnine po tem zakonu (npr. tisti, ki so civilno - družinsko 
invalidnino uveljavili po civilnem invalidu vojne s 40 odstotki 
invalidnosti) ali teh pogojev ne bi izpolnjevali le nekateri med 
souživalci civilne (družinske) invalidnine in pa tisti, ki bi 
z odločitvijo po tem zakonu prišli v slabši položaj (glede višine 
invalidnine), obdržali pravico do civilne invalidnine po veljav- 
nem zakonu. 

Za takšne primere pa bi veljalo, da ob civilni invalidnini ne 
morejo uživati tudi starostno, invalidsko ali družinsko pokoj- 
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nino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju, s čimer bi se v bistvu prolongirala veljavnost podobne 
določbe sedaj veljavnega zakona. 

Glede na dejstvo, da bi se družinska invalidnina po novem 
zagotavljala praviloma v manjši višini, kot znaša civilna (dru- 
žinska) invalidnina po zakonu o civilnih invalidih vojne, kar pa 
bi se lahko kompenziralo z možnostjo hkratnega uživanja 
pravice do družinske pokojnine, na drugi strani pa bi se 
prednost praviloma večje višine civilne (družinske) invalid- 
nine zaradi nemožnosti hkratnega uživanja pravice do pokoj- 
nine lahko izničila, je v četrtem odstavku tega člena predvi- 
deno, da bi se pri presojanju vprašanja, po katerem predpisu 
je ureditev za družinske člane ugodnejša, upoštevala tudi 
(ne)možnost hkratnega uživanja pravice do pokojnine. 

K 13. členu 

Po zakonu o civilnih invalidih vojne se dodatek za postrežbo 
in tujo pomoč zagotavlja le civilnim invalidom vojne I. skupine 
in tistim civilnim invalidom vojne II. skupine, ki jim je glede na 
njihovo celotno invalidnost, ne glede na njen izvor, potrebna 
postrežba in tuja pomoč za osnovne življenjske potrebe. Do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč prve stopnje so upravi- 
čeni civilni invalidi vojne I. in II. skupine, ki potrebujejo stalno 
postrežbo in tujo pomoč za opravljanje vseh osnovnih živ- 
ljenjskih potreb, slepi in nepokretni. Do dodatka druge stop- 
nje pa so upravičeni civilni invalidi vojne I. in II. skupine, ki 
potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za opravljanje 
večine osnovnih življenjskih potreb. 

Po predpisih o vojaških invalidih imajo do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč pravico invalidi I. skupine ter invalidi 
II., III. in IV. skupine, pri katerih je nastala okvara organizma 
neodvisno od vojaške invalidnosti in je skupaj z vojaško 
invalidnostjo enaka okvari organizma invalida I. skupine. 

Invalidi se razvrščajo v tri stopnje dodatka v odvisnosti od 
skupine invalidnosti in od vrste telesnih okvar ter od stopnje 
potrebe po postrežbi in tuji pomoči. 

Za primer, da civilni invalid vojne po novem zakonu do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč ne bi bil upravičen (ker 
npr. njegova celotna invalidnost ni enaka okvari organizma 
invalida I. skupine) ali bi prišel v slabši položaj (po novem 
zakonu civilni invalidi vojne II. skupine ne morejo imeti 
dodatka prve stopnje), je v drugem odstavku tega člena pred- 
videno, da obdrži pravico do dodatka tiste stopnje, ki jo je 
uveljavil do uveljavitve tega zakona. 

K 14. členu 

Pravico do denarne pomoči kot posebne dopolnilne oblike 
varstva za zagotovitev socialne varnosti gmotno slabše situ- 
iranim civilnim invalidom vojne oziroma družinskim članom 
umrlih civilnih invalidov vojne bi po izenačitvi njihovega var- 
stva z varstvom vojaških invalidov nadomestil invalidski doda- 
tek oziroma družinski dodatek. 

Invalidski dodatek bi se zagotavljal civilnim invalidom vojne 
vseh skupin (denarna pomoč po veljavnem zakonu najmanj 
60% invalidom) in uživalcem družinske invalidnine ob enakih 
pogojih kot doslej denarna pomoč, vendar pa ob višjem 
premoženjskem cenzusu. 

Družinski dodatek bi se zagotavljal uživalcem družinske inva- 
lidnine po invalidu I. do IV. skupine, ki je do smrti prejemal 
dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ob izpolnjevanju premo- 
ženjskega cenzusa, ki je višji kot za invalidski dodatek (od 
110% do 122% najnižje pokojnine). 

Invelidski dodatek pa se ne bi zagotavljal le širšemu krogu 
upravičencev kot denarna pomoč, ampak tudi v večjem 
obsegu (do višine zgoraj navedenih osnov, odvisno od premo- 
ženjskih razmer upravičenca in njegove družine). 

Civilnim invalidom vojne in družinskim članom, ki so uveljavili 
pravico do denarne pomoči do uveljavitve tega zakona, bi 

pristojni prvostopni upravni organi v treh mesecih po uveljavi- 
tvi tega zakola po uradni dolžnosti odločili o pravici do 
invalidskega ali družinskega dodatka. Ker je pravica do inva- 
lidskega ali družinskega dodatka za družinske člane pogo- 
jena s priznano pravico do družinske invalidnine, bo potrebno 
najprej odločiti o pravici do družinske invalidnine (12. člen 
zakonskega osnutka). 

Glede na dejstvo, da po veljavnem zakonu o civilnih invalidih 
vojne pravica do denarne pomoči ni pogojena s priznano 
pravico do civilne (družinske) invalidnine, in so torej pravico 
do denarne pomoči lahko uveljavili tudi družinski člani, ki 
niso uveljavili pravice do civilne invalidnine, bi tisti med njimi, 
ki ne bi izpolnjevali pogojev za pravico do družinske invalid- 
nine po tem zakonu, ne mogli uveljaviti pravice do invalid- 
skega ali družinskega dodatka namesto sedanje denarne 
pomoči. Z upoštevanjem načela o varstvu pridobljenih pravic 
je zato v drugem odstavku tega člena predvideno, da bi se tem 
osebam po uradni dolžnosti odmeril invalidski ali družinski 
dodatek ne glede na to, da ne bi uveljavili pravice do družin- 
ske invalidnine po tem zakonu. 

K 1S. členu 

O zahtevah za priznanje statusa in pravic civilnega invalida 
vojne in pravic družinskih članov, vloženih in še ne pravno- 
močno rešenih do uveljavitve tega zakona, bo odločeno po 
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona. 

K 16. členu 
Izenačitev varstva civilnih invalidov vojne z varstvom vojaških 
invalidov terja tudi drugačno ureditev pravic nekaterih kate- 
gorij upravičencev iz zakona o varstvu žrtev vojaške agresije 
na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 12/91), 
tedaj urejenih pač v skladu z določbami veljavnega zakona 
o civilnih invalidih vojne. 

V tem členu je urejeno varstvo družinskih članov civilnih 
invalidov vojne, ki so ta status uveljavili na podlagi 3. člena 
navedenega zakona. - Izenačitev varstva civilnih invalidov 
vojne z varstvom vojaških invalidov narekuje na eni strani 
razširitev varstva na družinske člane živečega civilnega inva- 
lida vojne, medtem ko po veljavnem zakonu uživajo varstvo le 
družinski člani oseb, umrlih ali pogrešanih v pravno relevant- 
nih okoliščinah za priznanje statusa civilnega invalida vojne 
po navedenem zakonu in družinski člani civilnega invalida 
vojne po njegovi smrti. 

Na drugi strani pa je potrebno družinskim članom po zakonu 
o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 
1991, ki se jim enako kot družinskim članom po veljavnem 
zakonu o civilnih invalidih vojne zagotavljata le pravica do 
civilne invalidnine in pravica do denarne pomoči, zagotoviti 
enake pravice, kot pripadajo družinskim članom civilnih inva- 
lidov vojne po prvem odstavku 4. člena tega zakona (torej 
enake pravice, kot pripadajo družinskim članom po predpisih 
o vojaških invalidih). 

Prav tako je potrebno zagotoviti, da bodo ob smrti civilnega 
invalida vojne oziroma uživalca družinske invalidnine, ki sta 
uveljavila status in pravice po navedenem zakonu, družinskim 
članom oziroma drugim osebam pripadale enake pravice kot 
ob smrti civilnega invalida vojne oziroma uživalca družinske 
invalidnine po tem zakonu. 

K 17. členu 

Iz razloga, navedenega v obrazložitvi k prejšnjemu členu je 
potrebno tudi za civilne invalide vojne in družinske člane, ki 
so uveljavili status in pravice po zakonu o varstvu žrtev voja- 
ške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 in ki imajo 
stalno prebivališče v tujini, določiti, da se jim zagotavljajo 
enake pravice kot upravičencem s stalnim prebivališčem 
v tujini po predpisih o vojaških invalidih. 
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K 18. členu 

Z dnem uveljavitve tega zakona bo prenehal veljati zakon 
o civilnih invalidih vojne z novelami. Veljati bosta prenehala 
tudi 4. člen in drugi ter tretji odstavek 6. člena zakona o var- 
stvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 
(Uradni list RS, št. 12/91). 

K 19. členu 

Po variantni rešitvi tega člena je za primer, da bi bil zakon 
v Skupščini Republike Slovenije sprejet in objavljen še 
v decembru 1992, predvideno, da bi začel veljati 1. januarja 
1993. S tem bi odpadlo preračunavanje posameznih prejem- 
kov po dnevih. 

PREGLED VIŠINE MESEČNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE PRAVICE CIVILNIH INVALIDOV 
VOJNE PO VELJAVNEM ZAKONU O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE IN PO PREDLAGANEM OSNUTKU 
ZAKONA /ocena - julij 1992/ 

Vrsta prav. mesečna Ocenjena 
poraba po mesečna 
veljavnem poraba po 

zakonu predlaganem 
(Ur. I. RS,osnutku zakona 

št. 8/78 -julij 1992 
-47/90) 

Razlika 
sredstev v SIT 

in% 

4 = 3-2 
1. OSEBNA 
INVALIDNINA 
a) izboljšana pravica za invalide 
od I. do VIII. skupine v odmeri iz 
75% invalidnine Wl na 100% inva- 
lidnino Wl. 
b) nova pravica za invalide IX. sku- 
pine - 30% okvara in X. skupine 
- 20% okvara - nov krog upravi- 
čencev. 

2. DODATEK ZA POSTREŽBO 
IN TUJO POMOČ 
Vključitev dodatka za postrežbo in 
tujo pomoč III. stopnje. 
Veljavni zakon zajema samo do- 
datek za postrežbo in tujo pomoč 
I. in II. stopnje. 
3. ORTOPEDSKI DODATEK 
Uvedena nova pravica 
do ortopedskega dodatka. Ta za- 
jema štiri stopnje glede na težo, 
vrsto in vzrok okvare organizma. 

4. OSEBNO MOTORNO VOZILO 
Dodelitev osebnega motornega 
vozila pomeni uvedbno nove pra- 
vice. Po veljavnem zakonu o voja- 
ških invalidih ta pravica nastopi 
vsakih sedem let. 

Prvo leto ob uveljavitvi zakona bo 
za ocenjenih 202 upravičencev 
znašala ta pravica 86,375.200,00 
SIT. 

+4,733.235,00 
14,199.132,00 18,932.367,00 +33% 

NI PRAVICE 154.363,00 
+154.363,00 

+100% 

8,855.138,00 9,955.519,00 
+1,100,381,00 

+12% 

NI PRAVICE 5,712.799,00 
+5,712.799,00 

+100% 

+1,028.275,00 
NI PRAVICE 1,028.275,00 +100% 

5. BREZPLAČNA IN ZNIŽANA 
VOŽNJA 
To je nova pravica. 

6. POVRAČILO ZA HRANO IN NA- 
STANITEV MED POTJO IN PRE- 
BIVANJEM V DRUGEM KRAJU 
To je nova pravica, ki pripada in- 
validu kadar je poklican na pre- 
gled pred zdravniško komisijo. NI PRAVICE 

7. ZDRAVILIŠKO-KLIMATSKO 
ZDRAVLJENJE 
Kot nova pravica se uvaja za nov 
krog upravičencev, to je za invali- 
de IX. in X. skupine. 
Pravica do zdraviliško-klimatske- 
ga zdravljenja za invalide od I. do 
VIII. skupine pa po sedaj veljav- 
nem zakonu že velja in se ohranja 
tudi v osnutku navedenega za- 
kona. 
8. INVALIDSKI DODATEK 
OZIROMA DRUŽINSKI DODATEK 
To je izboljšana pravica glede na 
dvig cenzusa iz dosedanje 70% 
osnove na 100% osnovo. 
a) POLNA (upravičenci brez do- 
hodkov) 

NI PRAVICE 326.895,00 

86.000,00 

NI PRAVICE 78.000,00 

+326.895,0 
+100% 

+86.000,00 
+100% 

+78.00,00 
+100% 

b) ZMANJŠANA (upravičenci z do- 
hodki) 

Ta izračun ni možen, ker nam niso 
poznani dohdki upravičencev. 

9. STROŠKI ZDRAVNIŠKIH KO- 
MISIJ, POVRAČIL TER PTT ZA IZ- 
PLAČILA PREJEMKOV 

594.518,00 849.336,00 
+254.818,00 

+42% 

962.907,00 1,745.953,00 
+783.046,00 

+81% 

SKUPAJ M „ +14,257.812,00 (1do9) 24,611.695,00 38,869.507,00 +58% 
LETNO: +171,093.744,00 
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POJASNILO K PRILOGI # 

Za izračun potrebnih sredstev za priznanje pravic po predla- 
ganem osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 
1991 so bili upoštevani naslednji podatki: 

1. Podatki Rdečega križa o ranjenih civilistih v agresiji na 
Republiko Slovenijo v letu 1991 ob upoštevanju potencial- 
nega števila upravičencev po veljavnem zakonu, ko 
postopki za priznanje pravic še tečejo in osnutku novega 
zakona. 

2. Višino denarnih prejemkov - invalidnin s stanjem 1. 6. 
1992, ki so bili sprejeti z okrožnico Ministrstva za borce in 
vojaške invalide št. 30/92 z dne 17. 7. 1992 in objavljeni 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 36/92. 

Invalidnine, dodatek za postrežbo in tujo pomoč ter ortoped- 
ski dodatek se usklajujejo mesečno glede na ugotovljeno 
rast osebnih dohodkov v Republiki Sloveniji. Vsaka uskla- 
ditev se zato ustrezno odraža v višini potrebnih sredstev. 

3. Cena osebnega motornega vozila JUGO KORAL 45 po 
uradnem ceniku podjetja AVTOLINE LJUBLJANA iz 
meseca julija 1992. 

Upoštevano je predvideno število upravičencev, to je 202 
invalidov, do dodelitve osebnega motornega vozila. 
Finančna obveznost bo prvo leto ob uveljavitvi zakona ob 
sedaj veljavni ceni avtomobila JUGO KORAL 45 znašala 
86,375.200,00 SIT ter nato ponovila vsakih sedem let. 

4. Cene zdraviliško-klimatskih storitev v zdraviliščih Repu- 
blike Slovenije, cene prevoznih storitev, potnih stroškov in 
višine nadomestil za delo članov zdravniških komisij iz 
meseca julija 1992. 

5. Pravic, kjer so nam popolnoma nepoznani podatki za izra- 
čun (kot so število družinskih članov, prejemki upravi- 
čenca itd) finančno nismo ovrednotili. 

«■ 

60 poročevalec 



L Predlog za izdajo zakona o VARSTVU PRED POŽAROM - ESA 717 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji 24/9-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU PRED 
POŽAROM S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvzei 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Sloveniji 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 bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Janez JANŠA, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za obrambo, 

- Miran BOGATAJ, namestnik ministra za obrambo, 

- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaš- 
čito in reševanje. 

Predlog za izdajo zakona o varstvu pred požarom s tezami 
bosta obravnavali Komisija Skupščine Republike Slovenije za 
notranjo politiko in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o varstvu pred poža- 
rom s tezami so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o varstvu pred požarom 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Varstvo pred požarom je urejeno z zakonom o varstvu pred 
požarom (Uradni list SRS, št. 2/76,15/84) in na njegovi podlagi 
izdanimi izvršilnimi predpisi. 

Posamezni deli tega področja so urejeni tudi v drugih zako- 
nih, to je v zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/ 
84), zakonu o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 
zakonu o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 37/85), zakonu o obrambi in zaščiti (Uradni 
list RS, 15/91), zakonu o eksplozivnih snoveh, vnetljivih teko- 
činah, plinilfin drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, 18/ 
77), zakonu o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/ 
90), zakonu o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 25/86), 
zakonu o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85, 29/86, 24/89) in 
drugimi. 

Veljavna zakonodaja določa varstvo pred požarom kot dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. Zakon ločuje med ope- 
rativnim delom, ki ga opravljajo gasilske organizacije, in pre- 
ventivnim delom, ki ga opravljajo vsi družbeni subjekti. S pre- 
ventivnimi ukrepi določa, da je treba pri izdelavi prostorskega 
izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in 
vzdrževanju objektov upoštevati požarnovarnostne zahteve, 
ki jih je predpisal republiški sekretar za notranje zadeve. 
Uresničevanje predpisov o varstvu pred požarom nadzira 
požarna inšpekcija, pri čemer zakon ločuje med halogami 
Republiškega požarnega inšpektorata, ki daje soglasja k loka- 
cijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem za objekte, ki 
so taksativno našteti, in opravljajo druge naloge, ter občinske 
in medobčinske inšpekcije, ki dajejo soglasja k tistim dovolje- 
njem, ki niso pridržani Republiškemu požarnemu inšpekto- 
ratu, in k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov. Zakon 
nadalje ureja pristojnosti pri ukrepanju požarnih inšpektorjev 
v okviru nalog po tem zakonu. Pred spremembo zakona, ki je 
bila posledica sprejetja ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 
32/89), so se za območje ene ali več občin ustanovile samou- 
pravne interesne skupnosti, katerih naloga je bila, da skrbijo 
za skladen razvoj požarnega varstva, združujejo sredstva, 
sprejemajo programe varstva pred požarom in skrbijo za 
njihovo uresničitev, ih v katerih so se določila naselja, ki 
morajo imeti gasilsko enoto, ter preventivni in operativni 

ukrepi za varstvo pred požarom. Z omenjeno spremembo je 
varstvo pred požarom prešlo na pristojne občinske in republi- 
ške upravne organe oziroma na njihove izvršne svete, s čimer 
je financiranje celotnega sistema varstva pred požarom pre- 
šlo na občinsko oziroma republiško raven. Zakon v celoti 
ureja tudi gasilske organizacije, njihov status, ureditev, pri- 
stojnosti in naloge. 

Obstoječa ureditev ne ustreza več dosežkom stroke, družbe- 
nim spremembam in usmeritvam za razvoj zaščite in reše- 
vanja. 

Pri pripravi novega zakona je temeljno vprašanje, ali pripraviti 
zakon o varstvu pred požarom, ki bi urejal tudi gasilstvo, kot 
je to urejeno v veljavnem zakonu, ali pa vsako področje urediti 
v samostojnem zakonu. 

Predlagatelj se je odločil za dva zakona iz naslednjih ra- 
zlogov: 

- v vseh evropskih zakonodajah je požarna varnost urejena 
v enem in gasilstvo v posebnem zakonu, pri čemer je v gasil- 
skem zakonu poleg statusnih vprašanj in nalog gasilskih, 
organizacij določeno razmerje med državo in gasilstvom kot 
javno službo; 
- dosedanja ureditev je temeljila na vzhodnoevropski zako- 
nodaji, za katero je bilo značilno, da je bilo požarno varstvo 
enačeno z gasilstvom; 
- v Sloveniji je bilo gasilstvo vse do leta 1971 urejeno v samo- 
stojnem zakonu. 

Predlagani zakon naj bi vzpostavil varstvo pred požarom na 
kvalitetnejšo raven, omogočil čim hitrejše vključevanje 
v evropske integracijske procese na področju požarne varno- 
sti, omogočil aktivnejše vključevanje zavarovalnic v sistem 
varstva pred požarom, na novo vzpostavil upravne in inšpek- 
cijske pristojnosti in naloge ter vzpostavil sodoben in učinko- 
vit sistem financiranja, predvsem pa predstavljal krovni zakon 
o varstvu pred požarom, ki bo celovito zajel vsa področja 
varstva pred požarom. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Predlagani zakon temelji na naslednjih načelih: 
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- temeljno načelo je zaščita življenja in zdravja ljudi, živali ter 
premoženja; 
- vsakdo, ki je neposredno ali posredno povzročitelj razmer, 
v katerih lahko pride do požara, je odgovoren za neizvajanje 
požarnovarnostnih ukrepov ter za nastale posledice; 
- izhodišče za uspešen sistem varstva pred požarom so 
preventivni ukrepi, s katerimi se lahko v veliki meri prepreči 
nastanek požara. Požarnovarnostni ukrepi se načrtujejo in 
izvajajo pri prostorskem in urbanističnem planiranju, v grad- 
beništvu, prometu ter na drugih področjih in obsegajo tudi 
ustrezno izobraževanje ter usposabljanje prebivalstva; 
- za učinkovito izvajanje preventivnih in aktivnih požarnovar- 
nostnih ukrepov je potrebno sodelovanje organov, organiza- 
cij in državljanov; 
- javnost ima pravico do obveščenosti o dejavnostih, raziska-: 
vah, rezultatih in drugih zadevah varstva pred požarom. 

III. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM 
ZAKONOM 

Ciiji, ki se želijo doseči s predlaganim zakonom, so; 

- zagotaviti nacionalno programiranje varstva pred požarom, 
ki bo temeljilo na varstvu ljudi, živali, okolja in premoženja; 
- vzpostaviti celovit sistem izobraževanja in raziskovanja na 
tem področju; 
- vzpostaviti tak sistem varstva pred požarom, ki bo pred- 
vsem temeljil na preventivnih požarnovarnostnih ukrepih; 
- vzpostaviti funkcionalen sistem upravne organiziranosti 
varstva pred požarom; 
- urediti financiranje. 

IV. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED UREDITVE VARSTVA 
PRED POŽAROM 

Osnovni namen varstva pred požarom je v vseh pravnih redih 
enak, to je zmanjšanje človeških žrtev in požarne škode. 

Pri pripravi predlaganega zakona je predlagatelj izhajal iz 
pomembnejših znanstvenoraziskovalnih in drugih strokovnih 
spoznanj, ki so se o varstvu pred požarom izoblikovale 
v domači in tuji teoriji ter praksi. 

Predlagatelj je pri pripravi predlaganega zakona upošteval 
predvsem zakonodajne rešitve sistemov ureditve varstva pred 
požarom v Nemčiji, Švici in Angliji, in to zaradi: 

a) prilagojenosti zakonodaje sistemu Evropske skupnosti; 
b) dosedanje povezanosti našega pravnega sistema z njiho- 
vimi tehničnimi predpisi, standardi in prakso; 
c) dobrega delovanja sistema varstva pred požarom ter sode- 
lovanja vladnih resorjev z gospodarstvom; 
d) večje enostavnosti prehoda iz sedanje ureditve v prihodnjo; 
f) uveljavljanja finančnih mehanizmov zagotavljanja kvalitet- 
nejše stopnje varstva pred požarom, zlasti s požarnim zavaro- 
vanjem. 

1. EVROPSKA SKUPNOST 

Temeljni dokument o varstu pred požarom, ki ga je predlaga- 
telj pri pripravi zakona v celoti upošteval, je: 

- Council Directive 89/106/EEC on the approximation of lavvs 
regulations and administrative provisions of the Member Sta- 
tes relating to Construction Products, na osnovi katerega je 
bil pripravljen interpretacijski dokument (Interpretative Docu- 
ment 
- Safety in Čase of Fire), ki je podlaga za požarno varno 
gradnjo objektov ter za pripravo tehničnih specifikacij in 
evropskih tehničnih odobritev. 
Poenoteni bodo predvsem standardi, manj predpisi. Enotno 
standardizirani bodo le materiali in izdelki, ki vplivajo na 
požarno varnost objektov. Stvar držav članic pa je, kako bodo 
v svojih gradbeno požarnih predpisih opredelile način in 
obseg požarne varnosti. Nacionalna zakonodaja mora pred- 
vsem upoštevati poenoten način zagotavljanja kakovosti izde- 
lekov in klasifikacije ter certificiranje, določeno z evropskimi 
standardi. 

Za varstvo pred požarom so na posameznih področjih 
pomembni še naslednji akti Evropske skupnosti: 

- Council Regulation (EEC) No. 3529/86 on protection of the 
Community's forests against fire, 
- Council Regulation (EEC) No. 1614/89 amending Regula- 
tion (EEC) No. 3529/86 on protection of the Community's 
forests against fire, 
- Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measu- 
res to encourage improvemenets in the safety and health of 
vvorkers, 
- Council Directive 89/654/EEC, Concerning the minimum 
safety and health requirements for the vvorkplace (first indivi- 
dual directive vvithin the meaning of Article 16 (1) of Directive 
89/391/EEC), 
- Council Directive 82/501/EEC on the major-accident 
hazards of certain industrial activities, 
- Council Directive 87/216/EEC amending Directive 82/501/ 
EEC on the major-accident hazards of certain industrial 
activities, 
- Council Directive 88/610/EEC amending Directive 82/601/ 
EEC on the major-accident hazards of certain industrial 
activities, 
t- Councile Directive 88/379/EEC on the approximation of the 
laws, regulations and administrative provisions of the Mem- 
ber States relating to the classification, packaging and label- 
ling of dangerous preparations, 
- Commission Directive 90/492/EEC adapting to technical 
progress for the second time Council Directive 88/379/EEC on 
the approximation of the lavvs, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to the classification, 
packaging and labelling of dangerous preparations, 
- Council Recommendation 86/666/EEC on fire safety in 
existing hotels. 

2. NEMČIJA 
V Nemčiji je varstvo pred požarom urejeno na zvezni in na 
deželni ravni. Država pokriva s svojimi predpisi varstvo ljudi in 
sosedove imovine v vseh objektih, varstvo okolja (zrak, voda, 
naravno okolje) ter varstvo ljudi v industrijskih in drugih 
obratih. Zavarovalnicam pa je prepuščeno varstvo predeloval-' 
nih in skladiščnih objektov. Zakoni, predpisi in standardi so 
zelo natančni, obsežni in popolni, vendar je njihova uporaba 
ob pomoči razlage sorazmerno enostavna. 
V gradbenih predpisih sta natančno urejena organizacija izva- 
janja in nadzor nad predpisanimi ukrepi. Natančno so dolo- 
čeni tudi potrebni požarnovarnostni ukrepi za objekte vseh 
namenov. Zaradi takega sistema je uporaba inženirskih 
metod pri reševanju posameznih problemov možna le za 
posamezne podrobnosti. Novi dosežki se ne morejo uveljaviti, 
dokler niso uvedeni v predpise. 
Pomembno vlogo ima tudi gasilstvo, ki je v tej državi izredno 
številčno in dobro organizirano, in požarne zavarovalnice. 
V nekaterih zveznih enotah je požarno zavarovanje objektov 
obvezno. 

Inšpekcijski nadzor opravlja požarna inšpekcija v okviru 
upravnih organov, gasilskih enot in poslovnih združenj. Poleg 
inšpekcijskega nadzora obstaja zelo močen nadzor požarnih 
zavarovalnic in strokovnih združenj. 

3. ŠVICA 

Osnovne naloge preventivne požarne varnosti so določene 
vlVerordnung III zum Bundesgesetz uder die Arbeit in Indu- 
strie, Gewerbe und Handel (Arbeitgesetz vom 13.3.1964). 
Natančneje pa so opredeljeni v predpisih kantonalne policije 
(Kantonaler Feuerpolizeivorschriften), ki pa se precej razliku- 
jejo po posameznih kantonih. 

Sistem preventivne požarne varnosti pokriva področje sploš- 
nih ukrepov za preprečevanje požarov, ukrepov v gradbeni- 
štvu in ukrepov pri ravnaju s požarno ali eksplozijsko nevar- 
nimi snovmi. 

Združenje kantonalnih požarnih zavarovalnic (VKF) je skupna 
organizacija požarnih zavarovalnic in kantonalnih oblasti, pri- 
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stojno za varstvo pred požarom, in je neke vrste koordinacija 
pri uveljavljanju varstva pred požarom za celotno Švico. Zava- 
rovalnice imajo velik vpliv na celotni sistem požarnega var- 
stva. V nekaterih kantonih je požarno zavarovanje obvezno. 

Za predpise in standarde je značilno, da niso tako natančni in 
obsežni kot nemški. Od udeležencev sistema požarnega var- 
stva se zato zahteva določeno znanje. Pri projektiranju objek- 
tov se dovoljuje vključevanje požarnega tveganja. V veliki 
meri upoštevajo tudi gasilstvo, ki je v tej državi izredno šte- 
vilčno in dobro organizirano. 

Požarni inšpektorat je del gradbenega inšpektorata. V 19 
kantonih je vezan na požarne zavarovalnice, v preostalih pa 
na gasilski inšpektorat. 

4. ANGLIJA 

Temeljna vprašanja varstva pred požarom v angleškem prav- 
nem sistemu obravnava več aktov: 

- The Fire Precautions Act, 1971 (as amended by the Fire 
Safety and Safety ol Places of Sport Act, 1987), ki določa 
pogoje in sredstva za zagotavljanje požarne varnosti ljudi 
(predvsem način postavitve evakuacijskih poti, njihovo 
ustrezno konstrukcijo idr.). 
- The Building Act, 1984 določa, da je obvezno treba pridobiti 
soglasje lokalnega organa. Določa tudi vse možne načine 
evakuacijskih poti, ki jih mora imeti posamezen objekt glede 
na način uporabe. Tehnične rešitve pri graditvi objektov in 
nadzora nad njimi so urejeni z Building Regulations, 1985. 
- Housing Act, 1985 obravnava požarno varnost hiš z več kot 
enim gospodinjstvom in Home Safety Act, 1961. 
- The Fire Precautions (Hotels & Boarding Houses) Order, 
1972, ter drugi akti, ki urejajo požarno varnost v objektih, kjer 
se zbira večje število ljudi (npr. The Cinemas Act, 1985), 
- The Factories Act, 1961 in na podlagi tega akta izdane 
odredbe urejajo požarno varnost v tovarnah. Požarno varnost 
na delu med drugim ureja tudi Health apd Safety at Work etc. 
Act, 1974. 
- Angleška zakonodaja daje posebni poudarek požarni var- 
nosti živali, ki je urejena v The Pet Animals Act, 1951, the 
Animal Boardings Establishment Act, 1963 the Zoo Licensina 
Act, 1981 in drugi. 

Požarna varnost je v pristojnosti lokalnih organov. Pri varstvu 
pred požarom sodelujejo zavarovalnice, državne in zasebne 
strokovne službe, gospodarska in strokovna združenja. 
Predpisi so ohlapni, razumljivi in dopuščajo inženirski pristop 
pri projektiranju objektov. Država in lokalna skupnost zago- 
tavljata zaščito življenja ljudi in živali, zaščito premoženja pa 
urejajo zavarovalnice s svojimi internimi predpisi in politiko 
zavarovalnih premij. 

V Angliji imajo zelo dobro razvit sistem izobraževanja 
s področja varstva pred požarom, več zasebnih ustanov, ki se 
ukvarjajo s certificiranjem in preizkušanjem izdelkov in 
opreme, pa tudi zelo veliko strokovnih združenj s področja 
varstva pred požarom. 

V. POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagani zakon naj bi uredil organiziranost, načrtovanje, 
izvajanje, nadzor in financiranje varstva pred požarom. 

V splošnih določbah naj bi opredeljeval dejavnosti varstva 
pred požarom, pojme in njihovo razlago ter načela. Predla- 
gani zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo operativne gasil- 
ske enote kot obvezno javno službo. Predlagani zakon nada- 
lje dopušča možnost, da se z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti določijo dejavnosti varstva pred požarom, ki se 
opravljajo kot neobvezne javne službe. 

Glavni cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom naj bi 
bil varovanje ljudi, premoženja, okolja in živali pred požarom 
in eksplozijo. Ta cilj pa se lahko doseže le ob upoštevanju 
preventivnih ukrepov, ki zagotavljajo celovit sistem varstva 
pred požarom. 

Ker je potrebno zagotoviti, da se bo na državni ravni dolgo- 
ročno načrtovalo varstvo pred požarom tako pasivno kot 
aktivno, in ker je nujno, da začnemo sodelovati pri temeljnih 
in aplikativnih raziskavah na tem področju tudi z drugimi 
državami, naj bi Državni zbor na predlog Vlade Republike 
Slovenije sprejel nacionalni program varstva pred požarom. 
Tovrstni programi se lahko sprejemajo tudi na lokalni ravni. 

Uresničevanje nacionalnega programa se bo zagotovilo 
z načrti varstva pred požarom, ki se bodo sprejeli tako na 
državni kot na lokalni ravni. 

Predlagani zakon naj bi z določbami o izobraževanju in uspo- 
sabljanju omogočil, da bi bili s temeljnimi znanji s tega 
področja seznanjeni zaposleni na delovnem mestu, prebivalci 
ter udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa. Predlagatelj 
predlaga dolžnost delodajalca, da vse zaposlene ustrezno 
seznani z nevarnostmi in specifičnostmi dela ali delovnega 
mesta ter da jih ustrezno usposobi. 

Predlagani zakon naj bi v skladu z evropskimi smernicami bolj 
celovito, kot je to urejeno z veljavno zakonodajo, uredil načr- 
tovanje preventivnih požarnovarnostnih ukrepov, s katerimi 
se lahko prepreči nastanek požara. Gre za področja, ki so 
v veljavni zakonodaji sicer delno že urejena v predpisih, ki 
urejajo prostorsko in urbanistično planiranje, gradbeništvo, 
požarno nevarne snovi in dela, promet ter naravno okolje. 
Predlagani zakon bi v razmerju do naštetih predpisov imel 
vlogo krovnega zakona o varstvu pred požarom. Določeval bo 
minimum preventivne požarne varnosti. Izvedba zastavlje- 
nega sistema bo omogočila, da se bodo z ustreznim uresniče- 
vanjem predpisov in načrtovanjem predpisanih požarnovar- 
nostnih ukrepov ustvarile razmere, ki bodo zagotavljale večjo 
zaščito življenja ljudi in živali ter premoženja. 

Za preventivne in operativne potrebe varstva pred požarom 
naj bi se vzpostavil enotni informacijski sistem, ki na posa- 
meznih ravneh že deluje, treba pa ga je poenotiti. V okviru 
tega sistema naj bi se vodile določene evidence ter zbirali 
podatki, pomembni za požarno statistiko. 

Zakon naj bi določal tudi dolžnosti delodajalcev, lastnikov in 
uporabnikov poslovnih in stanovanjskih objektov, da imajo 
požarni red, možnost, da lokalne skupnosti glede na speci- 
fične razmere predpišejo posebne ukrepe, ter dolžnost pri- 
prave požarnega načrta za bolj ogrožene objekte in objekte, 
v katerih se zbira več ljudi. 

Zakon naj bi določil, da morajo sredstva, naprave in oprema 
aktivne in pasivne požarne zaščite ustrezati veljavnim stan- 
dardom in predpisom oziroma biti ustrezno preizkušena. Ure- 
jal bo tudi nadzor nad kakovostjo in delovanjem že vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite. Omenjena sredstva in 
naprave morajo biti tehnično brezhibne, da ne bodo ob 
požaru zatajile. 

Z zakonom naj bi se pri ministrstvu, pristojnem za varstvo 
pred požarom (Varianta: pri Vladi Republike Slovenije) usta- 
novil Svet za varstvo pred požarom kot strokovo in posveto- 
valno telo. Naloga Sveta naj bi bila predvsem dajanje mnenj, 
pobud in stališč o varstvu pred požarom. 

Upravne, razvojne, strokovne in tehnične naloge varstva pred 
požarom naj bi opravljala Republiška uprava za zaščito in 
reševanje. 

Inšpekcijske naloge na področju požarnega varstva pa naj bi 
opravljali Republiški inšpektorat za požarno varnost in 
požarne inšpekcije v upravnih okrajih. Predlagani zakon pred- 
vsem določa razmejitev pristojnosti med Republiškim inšpek- 
toratom za požarno varnost in požarno inšpekcijo v upravnih 
okrajih ter druge posebnosti požarne inšpekcije, ki ne bodo 
urejene v zakonu o upravi. 

Zakon predvideva, da naj bi se varstvo pred požarom financi- 
ralo iz proračuna Republike Slovenije za zadeve nacional- 
nega pomena ter iz proračuna lokalnih skupnosti za zadeve 
lokalnega pomena. Zadeve varstva pred požarom, naj bi se 
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financirale tudi iz sredstev požarne takse, ki jo naj bi vplače- 
vale zavarovalnice od vsote požarnih premij. Taksa naj bi bila 
prihodek proračuna Republike Slovenije. Tako zbrana sred- 
stva naj bi se strogo namensko uporabljala za delno financira- 
nje operativnih gasilskih enot, raziskave na področju varstva 
pred požarom ter izobraževanje in usposabljanje na področju 
varstva pred požarom. 

Kazenske ter prehodne in končne določbe zakona bodo obli- 
kovane v fazi osnutka zakona. 

V prehodnih določbah zakona bo treba ustrezno rešiti delova- 
nje na tistih področjih, ki še niso normativno urejeno ali pa so 
predpisi in standardi neustrezni. Določiti bo treba tudi roke za 
pripravo podzakonskih predpisov. 

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih 
sredstev, saj se je že zdaj iz proračuna Republike Slovenije 
financiralo delovanje dela sistema varstva pred požarom. 

TEZE ZA ZAKON o varstvu pred požarom 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.teza 

(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja sistem varstva pred požarom v Republiki 
Sloveniji. 
(2) Sistem varstva pred požarom obsega organizacijo, načrto- 
vanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov 
varstva pred požarom. 

2. teza 
(dejavnosti varstva pred požarom) 

(1) Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo fizične 
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejav- 
nosti, določene s predpisi. 

(2) Dejavnosti varstva pred požarom po tem zakonu so razi- 
skovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje požar- 
novarnpstnih ukrepov, nadziranje, požarno zavarovanje, 
gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, 
dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in druge. 

3. teza 
(javna služba) 

(1) Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo operativne gasil- 
ske enote kot obvezno (varianta: »obvezna« se črta) javno 
službo. 
(2) Zakon, oziroma odlok lokalne skupnosti, določa dejavno- 
sti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot neobvezne javne 
službe. 
(3) Naloge, organizacijo in status gasilskih organizacij ureja 
posebni zakon. 

4. teza 
(cilji varstva pred požarom) 

(1) Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varova- 
nje ljudi, premoženja, okolja in živali pred požarom in eksplo- 
zijo. 
(2) Za uresničevanje ciljev iz prejšnjega odstavka je treba 
zagotoviti; 
1. upoštevanje preventivnih požarnovarnostnih ukrepov; 
2. pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in 
učinkovito gašenje požara; 
3. varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja; 
4. preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara 
in eksplozije za ljudi, živali in okolje; 
5. vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi pre- 
ventivnimi požarnovarnostnimi ukrepi in pričakovano 
požarno škodo. 

5. teza 
(pojmi In njihova razlaga) 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
1. Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi 
v prostoru in času. Za požar je značilno sproščanje toplote 
skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo 
hitrega gorenja je lahko eksplozija. 

2. Eksplozija je zelo hitra reakcija oksidacije ali razpada, ki 
ima za posledico povišanje temperature ali tlaka oziroma 
obeh hkrati. 

3. Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo 
življenja ali poškodbe oziroma materialno škodo ob požaru. 

4. Požarno tveganje je verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo 
povzročilo človeške žrtve ali poškodbe oziroma materialno 
škodo. 

5. Stopnja požarne varnosti je stopnja zaščite ljudi, živali in 
premoženja ob požaru. Posamezni požarnovarnostni ukrepi 
zagotavljajo različno stopnjo požarne varnosti. S tem zako- 
nom zahtevani požarnovarnostni ukrepi zagotavljajo pred- 
vsem varnost ljudi, zaščito premoženja soseda in prepreču- 
jejo nastanek večjih požarov. Ti ukrepi hkrati zagotavljajo tudi 
določeno stopnjo zaščite lastnikovega premoženja. 

6. Požarnovarnostni ukrepi so vsi gradbeni, tehnološki, teh- 
nični in organizacijski ukrepi, ki omogočajo zmanjševanje 
požarnega tveganja in zagotavljajo določeno stopnjo požarne 
varnosti za ljudi in premoženje. Delijo se na preventivne in 
aktivne požarnovarnostne ukrepe. 

7. Preventivni požarnovarnostni ukrepi so vsi preventivni 
gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo možnost za nastenek požara, ob njegovem 
nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premože- 
nja ter preprečujejo njegovo širjenje. 

8! Aktivni požarnovarnostni ukrepi so vsi tehnični in organiza- 
cijski ukrepi, ki so namenjeni za gašenje požara. V to skupino 
ukrepov spadajo sistemi, naprave, oprema in postopki, ki 
imajo funkcijo odkrivanja požara, gašenja požara ter odvaja- 
nje toplote in dimnih plinov. 

9. Evakuacija je urejeno gibanje ljudi na varno mesto ob 
požaru. 
10. Naravno okolje je sestav življenjskih prostorov in narav- 
nih življenjskih združb (ekosistemov), ki se kaže kot krajina. 
Zgrajeni objekti in naprave niso sestavina naravnega okolja. 

11. Objekt je vsaka struktura, ki je zgrajena ali je rezultat 
gradbenih del in je pritrjena na tla. Ta izraz pokriva zgradbe in 
nizke gradnje. Nanaša se na celotno zgradbo in vključuje 
konstrukcijske ter nekonstrukcijske elemente. 

12. Poseg je vsako trajno ali začasno dejanje, ki lahko vpliva 
na požarno varnost. 

13. Metode požarnega inženirstva so postopki za oceno 
požarne varnosti s pomočjo računskih metod, ki upoštevajo 
obnašanje proizvodov ter vpliv preventivnih in aktivnih požar- 
novarnostnih ukrepov na potek požara. 

14. Elaborat je strokovna projektna obdelava nekega pro- 
blema izdelan v samostojni obliki v skladu s predpisi, stan- 
dardi in normativi in je kot tak v določenih primerih samo- 
stojno dodan gradbeni tehnični dokumentaciji. 

15. Sistem aktivne požarne zaščite obsega vse sisteme in 
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opremo, ki so vgrajeni, in so namenjeni za zmanjševanje 
nevarnosti za ljudi in premoženje ter za odkrivanje in gašenja 
požara, odstranjevanja dima in vročih plinov. 

16. Sredstva, naprave in oprema za pasivno in aktivno 
požarno zaščito so vsa sredstva, naprave in oprema, ki se 
uporabljajo za preprečevanje in gaženje požara. 

17. Požarno nevarne snovi so gorljive trdne snovi, gorljive 
tekočine in goriljivi plini. 

18. Ravnanje s požarno nevarnimi snovmi so vsa dela s temi 
snovmi. 

19. Požarno nevarna dela in opravila so vsa dela, pri katerih 
je zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ali narave dela 
povečana nevarnost nastanka požara. 

20. Požarno nevarne naprave so vse naprave, ki lahko zaradi 
uporabe požarno nevarnih snovi ali zaradi svojega delovanja 
pomenijo povečano nevarnost nastanki požara. 

6. teza 
(načelo celovitosti) 

(1) Republika Slovenija (varianta: v nadaljnjem besedilu 
»država«) in lokalne skupnosti zagotavljajo celovit sistem 
varstva pred požarom z načrtovanjem, sprejemanjem predpi- 
sov, izvajanjem ukrepov, nadzorom, politiko financiranja in 
drugimi ukrepi. 

7. teza 
(načelo zaščite življenja in zdravja ljudi in živali) 

(1) Osnovni namen predpisanih in izvedenih ukrepov varstva 
pred požarom je zagotavljanje zaščite življenja in zdravja ljudi 
in živali. 

8. teza 
(načelo zaščite sosedovega premoženja) 

(1) Predpisani in izvedeni ukrepi varstva pred požarom 
morajo preprečevati širjenje požara na sosedovo premoženje. 

9. teza 
(načelo odgovornosti) 

(1) Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom 
kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje požar- 
novarnostnih ukrepov in za posledice, ki zaradi tega nasta- 
nejo. 

10. teza 
(načelo preventive) 

(1) Požarnovarnostni ukrepi morajo biti načrtovani in izve- 
deni tako, da se čim bolj prepreči nastanek požara v poselitve- 
nem in naravnem okolju, ob požaru pa omeji njegovo širjenje. 

11.teza 
(načelo spodbujanja) 

(1) Republika Slovenija in lokalne skupnosti so dolžne spod- 
bujati razvoj požarno nenevarnih tehnologij in tistih posegov 
v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov. 

12. teza 
(načelo javnosti) 

(1) Javnost ima pravico biti obveščena o dejavnostih in dru- 
gih zadevah varstva pred požarom. Podatki o stanju in spre- 
membah ter o postopkih in dejavnostih državnih organov ter 
organov lokalne skupnosti v zvezi z varstvom pred požarom 
so javni. 

(2) Organi iz prejšnjega odstavka obveščajo javnost in dajejo 
podatke zainteresiranim posameznikom in organizacijam ter 
ustanovam na način, določen s tem zakonom ali z drugimi 
predpisi. 

13. teza 
(načelo varstva pravic) 

(1) Vsakdo ima pravico do varstva pred požarom. 

II. PROGRAMIRANJE IN RAZISKOVANJE VARSTVA PRED 
POŽAROM 

1. Programiranje 

14. teza 
(priprava nacionalnega programa varstva pred požarom) 

(1) Nacionalni program varstva pred požarom sprejme 
Državni zbor na predlog Vlade Republikie Slovenije. 

(2) Nacionalni program varstva pred požarom vsebuje cilje, 
usmeritev in strategijo varstva pred požarom za obdobje naj- 
manj petih let (varianta: za obdobje 10 let). 

(3) Nacionalni program varstva pred požarom pripravi ter 
spremlja njegovo uresničevanje ministrstvo, pristojno za var- 
stvo pred požarom, v sodelovanju z drugimi ministrstvi. 

15. teza 
(vsebina nacionalnega programa) 

(1) Nacionalni program varstva pred požarom vsebuje: 
1. analizo stanja varstva pred požarom; 
2. oceno ogroženosti pred požarom; 
3. zasnovo dolgoročnega razvoja varstva pred požarom; 
4. cilje, prednostne naloge in način uresničitve ciljev z določi- 
tvijo potrebnih sredstev; 
5. oceno pričakovanih stroškov in koristi. 

16. teza 
(programi lokalne skupnosti) 

(1) Lokalne skupnosti lahko sprejmejo za dejavnosti, zadeve 
in ukrepe varstva pred požarom lokalnega pomena svoje 
programe varstva pred požarom, ki ne smejo biti v nasprotju 
z nacionalnim programom varstva pred požarom. 
Varianta: ta teza se črta. 

17. teza 
(načrti varstva pred požarom) 

(1)'Vlada Republike Slovenije v letnem načrtu varstva pred 
požarom določi naloge za uresničevanje nacionalnega pro- 
grama varstva pred požarom. 

(2) Načrt varstva pred požarom lokalne skupnosti ne sme biti 
v nasprotju z nacionalnim programom in državnim načrtom 
varstva pred požarom. 
Varianta: ta teza se črta. 

2. Raziskovanje 

18. teza 
(raziskovanje in projekti varstva pred požarom) 

(1) Temeljne in aplikativne raziskave ter razvojni projekti var- 
stva pred požarom so sestavina nacionalnega raziskovalnega 
programa. 
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom, sodeluje 
pri odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih za uresni- 
čevanje nacionalnega raziskovalnega programa varstva pred 
požarom, tako da: 
1. predlaga temaske razpise s področja varstva pred požarom; 
2. sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih projek- 
tov varstva pred požarom; 
3. financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne projekte 
varstva pred požarom. 

(3) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom, samo- 
stojno izibra in financira raziskave in razvojne projekte, ki so 
posebnega pomena za varstvo pred požarom. 
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III. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VARSTVO 
PRED POŽAROM 

1. Izobraževanje 

19. teza 
(izobraževanje) 

(1) Med izobraževanjem v osnovnem, srednjem in visokem 
šolstvu se posredujejo potrebne vsebine s področja varstva 
pred požarom 

2. Usposabljanje 

20. teza 
(usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom) 

(1) Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak delavec poučen 
o varstvu pred požarom; 

1. ob nastopu dela; 
2. ob premestitvi na drugo delo; 
3. ob uvajanju ali spremembah delovne opreme; 
4. ob uvajanju nove tehnologije. 

(2) Pri usposabljanju se mora; 
1. upoštevati nove ali spremenjene požarne nevarnosti; 
2. upoštevati posebnosti delovnega mesta; 
3. zagotoviti občasno ponavljanje. 

(3) Zahteve iz prvega odstavka te teze veljajo tudi za zunanje 
izvajalce in delavce, ki delajo po pogodbi o delu. 

(4) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše 
način, vrste in periodičnost usposabljanja. 

(5) Usposabljanje lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, če 
izpolnjujejo pogoje, ki jih določi minister, pristojen za varstvo 
pred požarom. 

21.teza 
(usposabljanje prebivalstva) 

(1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred požarom in 
neobveznimi oblikami izobraževanja. 

IV. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POŽARNOVARNOSTNIH 
UKREPOV 

22. teza 
(prostorsko in urbanistično planiranje) 

(1) Pri načrtovanju in izvedbi prostorskih in urbanističnih 
aktov se morajo v požarnovarnostnih ukrepih upoštevati tudi 
požarna tveganja, ki so povezana s posvečeno možnostjo 
nastanka požara v preselitvenem okolju zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja 
požara med posameznimi poselitvami območji. 

(2) Pri načrtovanju novih poselitvenih območij se morajo za 
zmanjšanje požarnega tveganja pri novih ali obstoječih indu- 
strijskih območjih upoštevati: 

1. ustrezni varni umiki ljudi in živali; 

2. ustrezni odmiki objektov, da ne pridejo do požara na 
sosednjem objektu oziroma zemljišču ali objektu oziroma 
zemljišču soseda; 

3. ustrezni gradbeni in tehnični ukrepi; 

4. ustrezna izbira tehnološka procesa. 

(3) Pri načrtovanju in izvedbi prostorskih in urbanističnih 
aktov se mora zagotoviti zadostna oskrba z vodo za gašenje, 
možnost zunanjega gašenja in reševanja ter dovozne poti za 
intervencijska vozila in naprave. 

23. teza 
(graditev objektov) 

(1) Pri dograditvi objektov in izdelavi naprav, napeljav in 
prostorjev ter drugih izdelkov se morajo upoštevati požarno- 
varnostni ukrepi. 

(2) Požarnovarnosti ukrepi se morajo uresničevati pri vseh 
fazah projektiranja in gradnje objektov, rekonstrukcijah in 
spremembah namembnosti obstoječih objektov ter pri njiho- 
vem vzdrževanju. 

(3) Požarnovarnosti ukrepi morajo polega ukrepov iz prejš- 
njega odstavka: 

1. zagotovljati varen umik ljudi in živali; 

2. zagotavljati pravočasno odkrivanja požara; 

3. zmanjševati možnost za nastanek požara; 

4. omejevati širjenje ognja in dima ob požaru; 

5. zagotavljati učinkovito in varno gašenje požara te reševanje 
v objetku. 

(4) Naprave, napeljave, postroji in drugi izdelki, elementi ter 
sklopi nosilnih konstrukcij objektov morajo biti izdelani tako, 
da zagotavljajo požarno varnost v skladu s prejšnjim odstav- 
kom te teze. 

24. teza 
(ravnanje s požarno nevarnimi snovmi ter požarno nevarna 

dela, opravila in naprave) 

(1) Pri ravnaju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno 
nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, 
se morajo upoštevati potrebni požarnovarnostni ukrepi. 

(2) Požarnovarnostni ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo: 

1. zmanjšati možnost za nastanek požara; 

2. zagotoviti učinkovitost in varno reševanje ljudi, živali in 
premoženja ob požaru; 

3. zmanjšati škodo ob požaru. 

25. teza 
(promet) 

(1) Pri prevozu ljudi, živali in blaga v cestnem, železniškem, 
ladijskem in letalskem prometu se morajo upoštevati požar- 
novarnostni ukrepi. 

(2) Prometna sredstva morajo biti izdelana tako, da je zago- 
tovljena varnost ljudi in živali ob nastanku požara. 

(3) Pri prevozu požarno nevarnih snovi se morajo upoštevati 
tudi zahteve iz prejšnje teze tega zakona. 

26. teza 
(naravno okolje) 

(1) Pri načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se 
morajo upoštevati požarnovarnostni ukrepi, s katerimi se 
zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti pri uporabi 
odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih v narav- 
nem okolju. 

(2) Pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastanka požara 
v naravnem okolju morajo sodelovati lastniki in uporabniki 
ogroženih območij. 

27. teza 
(merila za načrtovanje) 

(1) Pri načrtovanju požarnovarnostnih ukrepov je treba upo- 
števati: 
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1. vrsto posega in namebnost objekta, naprave ali sredstva; 
2. stopnjo požarno ogroženosti in tveganja; 
3. stopnjo požarn« varnosti, predpisane s tem zakonom. 

(2) Stopnja požarne ogroženosti in tveganja iz 2. točke prejš- 
njega odstavka zaijema tiste dejavnike, ki vplivajo na verjet- 
nost nastanka in razširitve požara ter s tem na verjetnost 
ogroženosti življenja in zdravja ljudi, živali ter premoženja. 

28. teza 
(uporab a metod požarnega inženlrstva) 

(1) Metode požarnoga inženirstva se uporabljajo za načrtova- 
nje požarnovarnostnih ukrepov: 
1. če posamezno področje ni normativno urejeno ali če ni 
standardov; 
2. če se želi s tehničnimi in ekonomsko primernejšimi ukrepi 
ter rešitvami doseči s tem zakonom zahtevana ali višja stopnja 
požarne varnosti. 

29. teza 
(litudija požarne varnosti) 

(1) Za načrtovanje požarnovarnostnih ukrepov se izdela štu- 
dija požarne varnosti, ki mora vsebovati: 
1. opis načrtovaneiga posega; 
2. oceno požarne ogroženosti in tveganja; 
3. oceno in opis ustreznosti načrtovanih požarnovarnostnih 
ukrepov in stopnje požarne varnosti. 

(2) Študije požarno varnosti lahko izdelujejo pravne in fizične 
osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(3) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše: 
1. posege, za katere je obvezna izdelava študije požarne 
varnosti; 
2. vsebino in metodologijo izdelave študije požarne varnosti; 
3. pogoje za pridobitev in odvzem pooblastila za izdelavo 
študije požarne varnosti. 

30. teza 
(normativna ureditev) 

(1) Pristojni ministri morajo s predpisi s svojega delovnega 
področja urediti izvajanje nalog iz 22., 23., 24., 25. in 26. teze 
tega zakona. 

V. POŽARNO ZAVAROVANJE 

31.teza 
(ipožarno zavarovanje) 

(1) Požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice, je 
sestavni del sistema varsta pred požarom. 

(2) Zavarovalnice morajo v pogojih požarnega zavarovanja 
določiti najmanj enako požarno varnost, kot jo določa ta 
zakon. 
Varianta: ta teza se črta. 

VI. INFORMACIJSKU SISTEM VARSTVA PREO POŽAROM 

1. Informacijski sistem 

32. teza 
(namen In nosilec) 

(1) Za potrebe varstva pred požarom ministrstvo, pristojno za 
varstvo pred požarom, zagotovi vzpostavitev in vzdrževanje 
informacijskega sistema, ki vsebuje evidence s podatki: 
1. o požarih in eksplozijah; 
2. o organizacijah in delavcih, ki se ukvarjajo z varstvom pred 
požarom; 
3. o objektih in napravah s področja varstva pred požarom; 
4. o stanju tehnike na področju varstva pred požarom; 
5. o sredstvih in stroških varstva pred požarom; 
6. o predpisih in standardih s področja varstva pred požarom. 

(2) Državni organi, druge pravne osebe oziroma delodajalci 
vodijo evidence o: 
1. požarih in eksplozijah; 
2. izvajanju usposabljanja zaposlenih na področju varstva 
pred požarom pri njih; 
3. o stanju svojih objektov in naprav s področja varstva pred 
požarom. 

(3) Državni organi, druge pravne osebe oziroma delodajalci so 
dolžni poročati o dogodkih, povezanih s požari. 

(4) Natančnejšo vsebino, izvajalce, metodologijo zbiranja in 
obdelave ter izmenjavo podatkov predpiše minister, pristojen 
za varstvo pred požarom. 

33. teza 
(zbirke podatkov) 

(1) v zbirkah podatkov iz 2. točke drugega odstavka in 2. točke 
tretjega odstavka prejšnje teze se zbirajo naslednji osebni 
podatki: 
- ime in priimek; 
- datum in kraj rojstva; 
- stalno ali začasno prebivališče; 
- poklic; 
- izobrazba; 
- vrsta, način in periodičnost usposabljanja na področju 
varstva pred požarom. 

(2) V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka prejšnje 
teze se zbirajo naslednji osebni podatki: 
- ime in priimek; 
- datum in kraj rojstva; 
- stalno ali začasno prebivališče. 

(3) Osebni podatki, določeni v tej tezi, se pridobivajo nepo- 
sredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence, ali pa 
se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se shranjujejo 
in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za dosego 
namena, za katerega so bili zbrani. 

(4) Osebne podatke, določene v tej tezi, smejo uporabljati: 

- delodajalec in oseba, pooblaščena za varstvo pred poža- 
rom za izvajanje preventivnih požarnovarstvenih ukrepov; 
- požarni inšpektorji za opravljanje svojih nalog; 
- državni organi, kadar je tako določeno z zakonom. 

34. teza 
(požarna statistika) 

(1) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom, predlaga 
organu ali organizaciji, pristojni za statistiko, predlog stati- 
stičnih raziskovanj za potrebe zbiranja podatkov o varstvu 
pred požarom, ki se izvajajo ob rednih statističnih raziskova- 
njih pomembnih za državo. 

35. teza 
(poročila o stanju varstva pred požarom) 

(1) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, najmanj 
enkrat letno poroča Vladi Republike Slovenije o stanju varstva 
pred požarom. 

VII. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
1. Požarni red 

36. teza 
(požarni red) 

(1) Delodajalci, lastniki in uporabniki poslovnih in stanovanj- 
skih objektov morajo imeti požarni red, v katerem uredijo: 
1. organizacijo varstva pred požarom; 
2. požarnovarstvene ukrepe, ki jih zahtevajo delovne in 
bivalne razmere; 
3. način usposabljanja. 
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(2) Del požarnega reda, ki določa organizacijo in požarnovar- 
nostne ukrepe iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, mora biti 
izobešen na vidnem mestu. 

2. Ukrepi lokalne skupnosti 

37. teza 
(ukrepi lokalne skupnosti) 

(1) Lokalna skupnost lahko glede na geografske, vremenske, 
urbanistične ali druge razmere predpiše ali uveljavi posebne 
ukrepe za varstvo naravnega oziroma človekovega bivalnega 
okolja pred požarom ter razglasi povečano požarno ogrože- 
nost v naravnem okolju na svojem območju. 

3. Požarni načrt 
38. teza 

(požarni načrt) 

(1) Za požarno bolj ogrožene objekte in za objekte, v katerih 
se zbira več ljudi, je treba izdelati požarni načrt. 
(2) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, določi 
objekte, za katere je obvezna izdelava požarnih načrtov za 
primer požara in vsebino načrta. 

4. Pooblaščena oseba 

39. teza 
(pooblaščena oseba) 

(1) Delodaialec je odgovoren za varstvo pred požarom. 

(2) Delodajalec lahko pooblasti osebo, ki mu je odgovorna za 
izvajanje požarnovarstvenih ukrepov. Kot odgovorno osebo 
lahko delodajalec pooblasti tudi osebo, ki ni zaposlena pri 
njem. 
(3) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše 
organiziranost varstva pred požarom in strokovno usposob- 
ljenost osebe, ki se jo lahko pooblasti za izvajanje požarno- 
varnostnih ukrepov. 

5. Sredstva in naprave za varstvo pred požarom 

40. teza 
(sredstva, naprave in oprema za varstvo pred požarom) 

(1) Sredstva, naprave in oprema aktivne in pasivne požarne 
zaščite morajo ustrezati veljavnim standardom ali biti 
ustrezno preizkušene. 

(2) Sredstvo in naprava mora imeti oznako ali priložen doku- 
ment, iz katerega je razvidno, da ustreza standardu oziroma je 
ustrezno preizkušeno. 

(3) Neustrezno ali nepreizkušeno sredstvo ali naprava se ne 
sme uvoziti, dajati v promet ali nabavljati. 

(4) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, ali drug 
z zakonom pooblaščeni organ izdaja podjetjem, zavodom ali 
drugim organizacijam pooblastila za preizkušanje sredstev 
naprav in opreme aktivne in pasivne požarne zaščite. 

41. teza 
(pripravljenost sredstev In naprav) 

(1) Delodajalci, lastniki in uporabniki poslovnih in stanovanj- 
skih objektov morajo imeti za primer požara v pripravljenosti 
sredstva in naprave za varstvo pred požarom v skladu s požar- 
nim redom. 

(2) Uporabniki sredstev in naprav za varstvo pred požarom 
morajo te vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili 
proizvajalcev. 

(3) Servisiranje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov lahko 
opravljajo pooblaščene fizične in pravne osebe, ki izpolnju- 
jejo predpisane pogoje in imajo pooblastilo pristojnega or- 
gana. 

(4) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše 
minimalne tehnične in druge pogoje za servisiranje ročnih in 
prevoznih gasilnih aparatov ter pogoje j:a pridobitev in odv- 
zem pooblastila za servisiranje. 

6. Požarna straža 

42. teza 
(požarna straža) 

(1) Ob veliki nevarnosti, da izbruhne požar mora požarno 
stražo organizirati: 

1. kdor pretaka večje količine (varianta: besedilo glasi »koli- 
čine nad 5 m3«) lahko vnetljivih snovih i .ti gorljivih plinov; 

2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi 
proizvaja iskre, v prostoru, ki ni posebej prilagojen za ta 
opravila: 

3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevar- 
nost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije; 

4. lokalna skupnost, ko je razglašena povečana nevarnost 
požarov v naravnem okolju. 

(2) Požarno stražo opravljajo gasilci. 

(3) Požarno stražo lahko v primeru iz h. in 2. točke prvega 
odstavka te teze opravljajo tudi za gašenje usposobljene 
osebe. 

7. Tehnični nadzor vgrajenih sistemov aiktivne požarne 
zaščite 

43. teza 
(tehnični nadzor) 

(1) Lastnik ali uporabnik objekta si mora pred pričetkom 
uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti 
potrdilo o brezhibnosti delovanja sistema. 

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda fizična ali pravna 
oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za varstvo pred 
požarom. 

(3) Minister, pristojen za varstvo preci požarom, predpiše 
pogoje, ki jih more izpolnjevati fizična ali pravna oseba za 
pridobitev ali odvzem pooblastila za izdajanje potrdil o bre- 
zhibnosti delovanja sistema. 

44. teza 
(požarno varovanje premoženja) 

(1) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo požarno varovanje 
premoženja, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in imeti 
poblastilo pristojnega organa. 
(2) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše 
pogoje za pridobitev in odvzem pooblastila iz prejšnjega 
odstavka 

S. Zapovedi in prepovedi 

45. teza 
(opozorila prebivalstvu) 

(1) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom v sodelo- 
vanju z drugimi ministrstvi, organi lokal!ne skupnosti, gasilske 
organizacije ter drugi pristojni organi in organizacije dajejo 
ob velikih požarih in v času povečane* požarne ogroženosti 
v naravnem okolju opozorila, napotiia ali prepovedi prebival- 
stvu. 

(2) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, lahko pro- 
glasi povečano požarno ogroženost v naravnem okolju. 
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46. teza 
(opozorila proizvajalcev) 

(1) Proizvajalec ali prodajalec ne sme dati v prodajo surovine, 
polizdelka ali izdelka, če ti niso ustrezno opremljeni z oznako 
o požarni ali eksplozijski nevarnosti v skladu s predpisi ter 
navodilom za ravnanje z njimi. 

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za ravnanje 
z embalažo po uporabi. 

47. teza 
(obveznost prijave) 

(1) Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost, da izbruhne 
požar ali nastane eksplozija, oziroma kdor opazi požar, mora 
pogasiti oziroma nevarnost odstraniti, če to lahko stori brez 
nevarnosti zase in za druge. 

(2) Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti najbližjo 
operativno gasilsko enoto, policijsko postajo ali center za 
obveščanje. Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga 
s sredstvom za zveze ali prevoznim sredstvom. 

VIII. SVET ZA VARSTVO PRED POŽAROM 

48. teza 
(vloga in položaj) 

(1) Pri ministrstvu, pristojnem za varstvo pred požarom, se 
ustanovi kot strokovno in posvetovalno telo Svet za varstvo 
pred požarom, ki ima devet članov. 

(2) Člane Sveta na predlog ministra, pristojnega za varstvo 
pred požarom, imenuje Vlada Republike Slovenije. 

Varianta te teze: 
Pri Vladi Republike Slovenije se ustanovi kot strokovno in 
posvetovalno telo Svet za varstvo pred požarom, ki ima devet 
članov. 

49. teza ' 
(naloge Sveta za varstvo pred požarom) 

(1) Svet za varstvo pred požarom obravnava, sprejema sta- 
lišča, daje mnenja in pobude zlasti: 

1. o stanju varstva pred požarom; 
2. o strategiji nacionalne politike varstva pred požarom in 
njeni usklajenosti z mednarodnimi usmeritvami; 
3. o izdelavi in uresničevanju nacionalnega programa varstva 
pred požarom. 

IX. PRIZNANJA IN NAGRADE 

50. teza 
(priznanja in nagrade) 

(1) Na področju varstva pred požarom se podeljujejo prizna- 
nja in nagrade za: 

1. prispevke organizacij in posameznikov; 
2. hrabra dejanja pri gašenju požarov in reševanju; 
3. tehnološke rešitve in iznajdbe; 
4. dosežke pri izobraževanju in organiziranju; 
5. raziskovalne in razvojne projekte; 
6. druge pomembne dosežke na tem področju. 

(2) Pogoje, postopek izbire, način podeljevanja in vrsto priz- 
nanj določi minister, pristojen za varstvo pred požarom. 

Varianta: ta teza se črta. 

X. UPRAVNA ORGANIZIRANOST VARSTVA PRED 
POŽAROM 

1. Republiška uprava za zaščito in reševanje 

51.teza 
(razvojne, strokovne In tehnične naloge) 

(1) Republiška uprava za zaščito in reševanje opravlja: 

1. razvojne in strokovne-tehnične naloge na področju varstva 
pred požarom; 
2. naloge povezane z organizacijo, načrtovanjem in razvojem 
javnih služb za varstvo pred požarom; 
3. naloge v zvezi s financiranjem dejavnosti in zadev varstva 
pred požarom; 
4. naloge v zvezi z nacionalnim programom, izgradnjo in 
gospodarjenjem z objekti ali napravami, potrebnimi za oprav- 
ljanje dejavnosti in zadev varstva pred požarom državnega 
pomena. 

52. teza 
(upravno-terltorialna organizacija) 

(1) Upravne naloge iz področja varstva pred požarom za 
posamezno območje opravljajo v skladu z zakonom upravni 
okraji. 

2. Požarna inšpekcija 

53. teza 
(požarna Inšpekcija) 

(1) Inšpekcijske naloge na področju varstva pred požarom 
opravljajo Republiški inšpektorat za požarno varnost in 
požarne inšpekcije v upravnih okrajih. 

54. teza 
(soglasja) 

(1) Republiški inšpektor za požarno varnost (varianta: »Repu- 
bliška uprava za zaščito in reševanje«) daje soglasja k lokacij- 
skim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem za: 
1. objekte kemijske industrije; 
2. objekte industrijske predelave umetnih snovi organskega 
izvora; 
3. objekte industrije predelave nafte in plinov; 
4. objekte tekstilne, lesne in papirne industrije; 
5. elektroenergetske objekte moči nad 10 MVA ali napetost- 
nega nivoja 110 kV; 
6. javne pokrite prostore, ki lahko sprejmejo več kot 2000 
obiskovalcev; 
7. letališke in luške objekte; 
8. objekte, ki uporabljajo ali skladiščijo jedrsko gorivo ali 
radioaktivne snovi; 
10. plinarne; 
11. skladišča nevarnih snovi v rezervoarjih nad 100 m3 (za 
tekočine) ali nad 30 m3 (za pline); 
12. objekte posebnega pomena za obrambo; 
13. objekte ministrstva za notranje zadeve; 
14. objekte blagovnih rezerv države; 
15. objekte, v katerih delajo ali prebivajo osebe, ki prestajajo 
kazen ali vzgojno poboljševalni ukrep; 
16. magistralne, razdelilne in priključne plinovode in nafto- 
vode; 
17. železniške in cestne objekte regionalnega in višjega ra- 
zreda; 
18. telekomunikacijske objekte; 
19. objekte bolnišnic in zdravilišč, ki imajo več kot 200 po- 
stelj; 
20. gostinsko hotelske objekte, ki imajo več kot 500 postelj. 

(2) Požarna inšpekcija v upravnih okrajih (varianta: »Upravni 
okraj pristojen za varstvo pred požarom«) daje soglasja 
k osnutkom prostorskih izvedbenih načrtov, lokacijskim, 
gradbenim in uporabnim dovoljenjem za posege iz 22. in 23. 
teze tega zakona, razen k objektom iz prvega odstavka te teze. 
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55. teza 
(inšpekcijski nadzor) 

(1) Republiški inšpektorat za požarno varnost nadzoruje: 
1. objekte industrije predelave nafte in plinov; 
2. objekte industrije eksplozivnih snovi; 
3. objekte industrije predelave vnetljivih tekočin; 
5. magistralne plinovode in naftovode; 
6. elektrarne nad 100 MW skupne moči; 
7. stalna skladišča eksplozivnih snovi; 
8. skladišča distributerjev tekočih gorljivih ali strupenih pli- 
nov s kapaciteto rezervoarjev nad 30 m , 
9. skladišča distributerjev tekočih gorljivih ali strupenih pli- 
nov v premičnih posodah s skupno kapaciteto nad 5000 kg; 
10. objekte, v katerih delajo ali prebivajo osebe, ki prestajajo 
kazen ali vzgojno poboljševalni ukrep; 
11. objekte posebnega pomena za obrambo; 
12. objekte ministrstva za notranje zadeve. 

(2) Požarna inšpekcija v upravnih okrajih nadzoruje objekte, 
ki niso našteti v prejšnjem odstavku. 

56. teza 
(naloge požarne inšpekcije) 

(1) Republiški inšpektorat za požarno varnost: 
1. nadzira delovanje poklicnih operativnih gasilskih enot; 
2. nadzira delo požarnih inšpekcij v upravnih okrajih; 
3. nadzira zakonitost dela pooblaščenih organizacij in posa- 
meznikov, ki opravljajo strokovne naloge varstva pred po- 
žarom; 
4. nadzira delo in nudi pomoč pri vodenju evidenc in zbiranju 
statističnih podatkov o požarih in eksplozijah; 
5. sodeluje pri pripravljanu predpisov s področja varstva pred 
požarom; 
6. spremlja in proučuje stanje varstva pred požarom in s tem 
v zvezi pripravlja poročila in informacije; 
7. vodi evidence s svojega delovnega področja; 
8. sodeluje z drugimi državnimi organi, drugimi inšpekcijami, 
podjetji, zavodi in organizacijami, katerih dejavnost je pove- 
zana z varstvom pred požarom; 
9. nadzira izvajanje in uspešnost usposabljanja zaposlenih 
v objektih iz pravnega odstavka 55. teze tega zakona; 
10. daje obvestila in tehnične nasvete o izvajanju predpisov 
varstva pred požarom. 

(2) Požarna inšpekcija v upravnih okrajih: 
1. nadzira delovanje prostovoljnih operativnih gasilskih enot; 
2. nadzira uresničevanje določb predpisov o gozdovih v zvezi 
s prepričevanjem nastanka požara in gašenja gozdnih po- 
žarov; 
3. nadzira izvajanje in uspešnost usposabljanja zaposlenih 
v objektih iz drugega odstavka 55. teze tega zakona; 
4. druge naloge v skladu z odločitvami Republiškega inšpek- 
torata za požarno varnost. 

57. teza 
(požarni inšpektorji) 

(1) Požarni inšpektor mora imeti visoko izobrazbo ustrezne 
tehnične smeri in strokovni izpit. 

(2) Program in postopek opravljanja strokovnega izpita pred- 
piše minister, pristojen za varstvo pred požarom. 

58. teza 
(strokovna dela inšpekcijskega nadzora) 

(1) Posamezna strokovna inšpekcijska opravila lahko opravlja 
član operativne gasilske enote, ki ima najmanj višjo izobrazbo 
tehnične smeri. 

(2) Osebo iz prejšnjega odstavka te teze pooblasti glavni 
požarni inšpektor. 

(3) Pri opravljanju posameznih strokovnih inšpekcijskih opra- 
vil se pooblaščene osebe izkazujejo s pismenim pooblastilom 
glavnega požarnega inšpektorja. 

(4) Pooblaščena oseba mora o opravljenih inšpekcijskih opra- 
vilih poročati pristojni inšpekciji za požarno varnost. 

59. teza 
(sodelovanje z drugimi inšpekcijami) 

(1) Če organ požarne inšpekcije pri inšpekciji ugotovi kršitev 
predpisov iz pristojnosti druge inšpekcije, jo o tem takoj 
obvesti. 

(2) Če organ požarne inšpekcije pri inšpekciji ugotovi kršitev 
predpisov, ki se tičejo tudi pristojnosti druge inšpekcije, izda 
odločbo, ko dobi njeno soglasje. 

60. teza 
(pravice in dolžnosti) 

(1) Požarni inšpektorji oziroma pooblaščene osebe iz 58. teze 
tega zakona imajo pri opravljanju inšpekcijskih opravil 
v skladu z zakonom pravico: 

1. vstopiti v poslovne in obratovalne prostore oziroma v druge 
prostore, v katerih je kurilna naprava, skladišče goriva, dimni 
vod ali prezračevalna naprava; 

2. pregledati objekte, naprave in materiale ter tehnično ali 
drugo dokumentacijo, ki se nanaša na varnost objekta in 
njegovih naprav pred požarom ali na dolžnost zaposlenih pri 
izvrševanju predpisov o varstvu pred požarom; 

3. zbirati obvestila, po potrebi pa tudi zaslišati delavce, ki so 
odgovorni za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov; 

4. sodelovati s policijo in kriminalistično službo pri ugotavlja- 
nju vzrokov večjih požarov. 

61.teza 
(odredbe požarnega inšpektorja) 

(1) Za uresničevanje ukrepov za varnost ljudi, objektov ali 
tehnološkega procesa pred požarom lahko požarni inšpektor 
odredi: 

1. da se preuredi, premesti ali odstrani objekt, instalacija, 
stroj, kurilna naprava, dimni odvod in druga naprava ali ob- 
jekt; 

2. da se pregradi ali kako drugače preuredi objekt; 

3. da se nabavi oziroma zagotovi potrebno gasilsko orodje, 
oprema, naprave in sredstva za gašenje ter drugo reševalno 
orodje; 

4. da se postavi požarno stražo; 

5. da se sprejme požarni red; 

6. da se odpravijo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri 
izvajanju predpisov o varstvu pred požarom; 

7. da se ukrene vse potrebno za zavarovanje ljudi, živali in 
premoženja pred požarom. 

62. teza 
(prepovedi) 

(1) Če obstaja nevarnost za nastanek požara ali eksplozije in 
je zaradi tega ogroženo življenje ter zdravje ljudi in njihovo 
premoženje, in če z drugimi ukrepi ni mogoče odpraviti nevar- 
nosti, lahko požarni inšpektor začasno omeji ali prepove: 

1. obratovanje objekta ali naprave; 

2. uporabo nevarne snovi, tehnološkega postopka ali izdelka; 

3. opravljanje posamezne dejavnosti in opravil. 
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63. teza 
(odločba in pritožba) 

(1) Požarni inšpektor odredi izvršitev predpisanih ukrepov, 
omejitev in prepovedi iz 60. in 61. teze z odločbo v upravnem 
postopku. S to odločbo določi tudi rok za izvršitev ter rok, 
v katerem je treba poročati o izvršitvi odločbe. 

(2) O pritožbi zoper odločbo prve stopnje, ki jo izda požarna 
inšpekcija v upravnem okraju, odloča na drugi stopnji Repu- 
bliški inšpektorat za požarno varnost. 

(3) O pritožbi zoper odločbo prve stopnje, ki jo izda Republi- 
ški inšpektorat za požarno varnost, odloča na drugi stopnji 
minister, pristojen za varstvo pred požarom. 

(4) Pritožbo zoper odločbo prve stopnje je treba vložiti naj- 
pozneje v 8 dneh od dneva vročitve. 

(5) Pritožbo zoper odločbo prve stopnje je treba vložiti naj- 
pozneje v 8 dneh od dneva vročitve. 

(5) Pritožba zoper odločbo o ukrepih prve stopnje oziroma 
pritožba zoper sklep o dovolitvi izvršbe take odločbe, ne 
zadržita izvršbe odločbe oziroma sklepa. 

XI. FINANCIRANJE VARSTVA PRED POŽAROM 

64. teza 
(viri financiranja) 

(1) Varstvo pred požarom se financira iz: 

1. proračuna Republike Slovenije; 

2. proračunov lokalnih skupnosti; 

3. prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb; 

4. drugih virov. 

65. teza 
(proračunska sredstva) 

(1) Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva 
za: 

1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na 
področju varstva pred požarom; 

2. posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in 
gasilstvo; 

3. znanstveno-raziskovalno delo na področju varstva pred 
požarom; 

4. dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem inte- 
resu zagotavlja Republika Slovenija; 

5. sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja opera- 
tivnih gasilskih enot regijskega pomena. 
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo na podlagi 

tletnega programa, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 

66. teza 
(požarna taksa) 

(1) Zavarovalnice vplačujejo požarno takso od vsote požarnih 
premij. 

(2) Višino takse, roke in način plačevanja določi Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

(3) Taksa je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

67. teza 
(uporaba sredstev požarne takse) 

(1) Sredstva požarne takse se namenijo za: 
1. delno financiranje obvezne (varianta: »obvezne« se črta) 
lokalne javne službe, ki jo opravljajo operativne gasilske 
enote; 

2. raziskave na področju varstva pred požarom; 

3. izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pred 
požarom. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

Kazenske določbe bodo pripravljene v osnutku zakona. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Prehodne določbe bodo pripravljene v osnutku zakona. 
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Predlog za izdajo zakona o GASILSTVU - ESA 719 , a 1 Q a H 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji 24/9 - 1992 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O GASILSTVU S TE- 
ZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
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 bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Janez JANŠA, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za obrambo, 

- Miran BOGATAJ, namestnik ministra za obrambo, 

- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaš- 
čito in reševanje. 

Predlog za izdajo zakona o gasilstvu s tezami bosta obravna- 
vali Komisija Skupščine Republike Slovenije za notranjo poli- 
tiko in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o gasilstvu s tezami 
so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o gasilstvu 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Gasilstvo ureja zakon o varstvu pred požarom (Uradni list 
SRS, št. 2/76 in št. 15/84), zakon o obrambi in zaščiti (Uradni 
list RS, št. 15/91 )in zakon o notranjih zadevah (Uradni list 
SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89, 8/90 in RS, št 19/91, 4/92) ter na 
njihovi podlagi izdani izvršilni predpisi: 

- pravilnik o najnižjem številu gasilcev, ki jih mora imeti 
gasilska enota, minimalni tehnični opremi gasilske enote in 
osebni ter skupni zaščitni opremi gasilcev (Uradni list SRS, št. 
25/78), 
- pravilnik o strokovnih izpitih požarnih inšpektorjev in 
poklicnih gasilcev (Uradni list SRS, št. 13/77), 
- odlok o oznakah poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 32/ 
92). 

Ob pripravi predloga za izdajo zakona se je predlagatelj pri 
vprašanju, ali pripraviti zakon o varstvu pred požarom, ki bi 
urejal tudi gasilstvo, kot je to urejeno v veljavnem zakonu, ali 
pa vsako področje urediti v samostojnem zakonu, odločil za 
samostojen zakon o gasilstvu iz naslednjih razlogov: 

- vse evropske zakonodaje imajo požarno varnost urejeno 
v enem in gasilstvo v posebnem zakonu; 
- dosedanja ureditev je temeljila na vzhodnoevropski zako- 
nodaji, za katero je bilo značilno, da je bilo požarno varstvo 
enačeno z gasilstvom; 
- v Sloveniji je bilo gasilstvo vse do leta 1971 urejeno v samo- 
stojnem zakonu. 

t 
Veljavna zakonodaja določa varstvo pred požarom kot dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. Veljavni zakon ločuje 
med operativnim delom, ki ga opravljajo gasilske organizacije 
in preventivnim delom, ki ga poleg gasilskih organizacij 
opravljajo vsi družbeni subjekti. 

Po veljavnem zakonu so gasilske organizacije poklicne in 
prostovoljne gasilske enote ter gasilska društva in njihove 
zveze. Gasilsko enoto morajo imeti tudi tista podjetja, ki 
izdelujejo, skladiščijo ali uporabljajo večje količine vnetljivih 
tekočin, eksplozivnih snovi ipd. Gasilska društva in gasilske 
zveze se ustanavljajo in opravljajo svoje delo v skladu s pred- 
pisi o društvih. V skladu z zakonom o varstvu pred požarom 
so gasilske zveze in njihova društva družbene organizacije in 

lahko pridobivajo določene pravice na sredstvih in ta sredstva 
kot družbena uporabljajo. Poklicne gasilske enote se v skladu 
z zakonom o 9w4 obrambi in zaščiti organizirajo po predpisih 
o zavodih. V skladu s tem zakonom opravljajo operativne 
enote gasilske organizacije poleg gašenja požarov tudi druge 
splošne reševalne naloge (pomagajo pri reševanju ljudi in 
premoženja ob potresu ali drugih naravnih nesrečah ipd.). 
Izobraževanje poklicnih gasilcev v skladu z zakonom o notra- 
njih zadevah poteka na poklicni gasilski šoli pri izobraževal- 
nem centru organov za notranje zadeve. 

Pred spremembo zakona o varstu pred požarom, ki je bila 
posledica sprejetja ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 
32/89) so se za eno ali več občin ustanovile samoupravne 
interesne skupnosti. Z omenjeno spremembo je varstvo pred 
požarom prešlo na pristojne občinske in republiške upravne 
organe oziroma na njihove izvršne svete, s čimer je financira- 
nje gasilstva prešlo na občinsko raven. 

Obstoječa ureditev ne ustreza novi ureditvi države niti spre- 
membam v sistemu zaščite in reševanja, zato je potrebno to 
področje na novo urediti. 

Predlagani zakon naj bi opredelil status prostovoljnega in 
poklicnega gasilstva kot lokalno javno službo (razen operativ- 
nih gasilskih enot, ki jih morajo v skladu z zakonom ustanoviti 
podjetja in druge pravne osebe), ki opravlja naloge gašenja 
požara ter druge naloge varstva pred požarom, zaščite in 
reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, 
ter status, pravice in dolžnosti poklicnih ter prostovoljnih 
gasilcev, izobraževanje gasilcev, gasilske zveze, obveznosti in 
dolžnosti ob intervencijah ter vzpostavil sodoben in učinkovit 
sistem financiranja. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Predlagani zakon bo temeljil na naslednjih načelih: 

- gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in 
nemoteno delovanje poleg lokalne skupnosti zagotavlja dr- 
žava; 
- operativne gasilske enote (poklicne, prostovoljne in 
v podjetjih) so dolžne medsebojno sodelovati, si pomagati in 
usklajevati interese; 
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- pri intervencijah je temeljno merilo zaščita življenja in 
zdravja ljudi, živali ter premoženja; 
- vodja intervencije sme ob požaru ali drugi nesreči, ko ni 
mogoče drugače zavarovati ljudi in premoženja, omejiti svo- 
bodo gibanja, pravico do nedotakljivosti stanovanja ter pra- 
vico do uživanja lastnine. 

III. CILJI, Kl SE ŽF'LIJO DOSEČI S PREDLAGANIM 
ZAKONOM 

Cilji, ki se želijo doseči s predlaganim zakonom, so: 

- vzpostaviti statu s gasilstva kot lokalne javne službe z usta- 
navljanjem javnih zavodov in podeljevanjem koncesij gasil- 
skim društvom; 
- urediti sistem izobraževanja in usposabljanja ter zagotoviti 
delovanje gasilske šole; 
- določiti naloge in obveznosti Gasilske zveze Slovenije, ki jih 
bo opravljala na podlagi koncesijske pogodbe; 
- vzpostaviti učinkovit sistem finaciranja. 

IV. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED UREDITVE 
GASILSTVA 

Predlagatelj je primerjal in pri pripravi predlaganega zakona 
upošteval zakonodajne rešitve na področju gasilstva v Angliji, 
Avstriji, Franciji, Memčiji in Švici. V Evropski skupnosti je 
urejanje gasilstva prepuščeno posameznim državam in ga 
evropska zakonodaja posebej ne ureja. 

ANGLIJA 

V Angliji sta gasilstvo in požarna preventiva urejena na naci- 
onalni ravni z zakonom o gasilski službi (Fire Services Act, 
1947), ki uvaja požarno oblast (fire authority), opredeljen pa je 
tudi minimum od Katerega lokalne oblasti ne morejo odsto- 
pati. Na državni ravni se sprejmejo usmeritve za enoten razvoj 
gasilske službe. 

Naloga požarne oblasti je zagotavljanje možnosti za gašenje 
z ustrezno opremljeno gasilsko enoto (ki pokriva območje 
ene lokalne skupnosti), z usposabljanjem pripadnikov gasil- 
skih enot, z ustrezno organizacijo obveščanja in alarmiranja 
gasilskih enot idr. 

Zakonodaja dopušča različne organizacijske oblike gasilstva, 
pri čemer pa v primerjavi z drugimi evropskimi državami 
klasičnega prostovoljnega gasilstva ne pozna. Državljani so 
namreč za sodelov anje pri gašenju (kot gasilci) plačani. 

Ker je Anglija v sedemdesetih letih ukinila civilno zaščito, so 
večino nalog reševanja in pomoči prevzele gasilske enote. 

AVSTRIJA 

V Avstriji je pravna ureditev gasilstva prepuščena deželam. 
Skupna značilnost vseh deželnih ureditev je ohranjanje tako 
imenovanega požarnopolicijskega reda, ki je veljal tudi v Slo- 
veniji vse do leta 1933. V teh redih je opredeljeno gasilstvo kot 
občinska služba. Občina ustanovi, opremi ter skrbi za stalno 
pripravljenost gasilskih enot. 

Predlagatelj je pri pripravi predlaganega zakona upošteval 
predvsem ureditev v deželi Koroški (Gesetz vom 7. juni 1990 
uber das Feuerwehrwesen in Kaernten (Kaerntner Feuervvehr- 
gesetz)), ki opredeljuje štiri organizacijske oblike gasilstva, to 
je prostovoljno, poklicno, dolžnostno ter industrijsko. 
Lokalne gasilske organizacije (prostovoljne, poklicne, dolž- 
nostne ter industrijske) se združujejo v deželno gasilsko 
zvezo, ki je ustanova javnega prava. Njene naloge so pred- 
vsem usklajevanje gasilstva in nadzor nad pooblastili gasil- 
stva, pod posebnimi pogoji pa tudi postavljanje vodij gašenja. 
Deželno gasilsko itvezo zastopa komandant, ki ima namest- 
nika. Okrajni komandanti opravljajo naloge za okraj. 

Gasilstvo financira občina, na deželni ravni pa se zbirajo 
sredstva za nabavo posebne opreme in opreme za deficitarna 
področja. 

Zakonsko je urejeno tudi usposabljanje gasilcev v deželnih 
gasilskih šolah, ki poleg šolanja preizkušajo tudi posebno 
gasilsko opremo. 

FRANCIJA 

V Franciji urejajo gasilstvo poleg temeljnega zakona (Decret/ 
Loi 12 novembre 1938: Codification de l organisation commu- 
nale, intercommunaie et departementale. Obligation pour les 
communes de prevoir les depenses relatives aux services de 
defence contre l'incendie) tudi področni zakoni. 

Gasilstvo je organizirano na državni ravni, dežele in občine. 
Za varstvo pred požarom je odgovoren župan občine. Poleg 
klasičnih vrst gasilstva poznajo v Franciji tudi vojaške gasilce, 
ki so predvsem v večjih vojaških pristaniščih (Marseille, Lyon). 
Gasilstvo je sestavni del civilne zaščite in tudi njen najbolj 
številčen del. 

NEMČIJA 

Po ustavi Zvezne republike Nemčije je urejanje gasilstva, 
varstva pred nesrečami in reševalnih služb v deželni pristojno- 
sti. Predlagatelj je pri pripravi predlaganega zakona upošteval 
predvsem ureditev v deželi Baden - VVuerttemberg (Feuerwe- 
hrgesetz in der Fassung vom 8. 5. 1989). 

Gasilstvo je javna služba občine brez lastne pravne osebnosti, 
ki opravlja naloge varstva pred požarom in pomoči ob drugih 
izjemnih razmerah. Vsaka občina mora ustanoviti, opremiti in 
vzdrževati gasilsko organizacijo. Sredstva za financiranje 
gasilstva zbira občina s pomočjo požarnega davka. Storitve 
gasilskih organizacij so brezplačne razen v primerih, ki jih 
določa zakon (povzročitev požara namenoma ali iz velike 
malomarnosti, odgovornost prevoznika nevarnih snovi ipd ). 
Kot v večini evropskih držav se gasilske organizacije v občini 
pojavljajo kot prostovoljno, dolžnostno in poklicno gasilstvo 
ter kot obratno in industrijsko, ki pa je zasebno. Gasilske 
organizacije poleg nalog gašenja požarov opravljajo tudi 
druge splošne reševalne naloge. Razen občinskega gasilstva 
se to lahko organizira na okrajni ravni. Država financira 
deželne gasilske šole. Delovanje gasilstva nadzirajo okrožni 
direktor, predsednik vlade in notranji minister. 

Zakon določa tudi dolžnosti prebivalstva ter omejitev določe- 
nih pravic (svobode gibanja, nedotakljivost stanovanja in last- 
nine). 

ŠVICA 

Zakonska ureditev gasilstva v Švici je z zvezno ustavo prepuš- 
čena kantonalni ureditvi. Razlike pri ureditvi po posameznih 
kantonih so majhne. Imajo podobne vrste gasilskih organiza- 
cij kot v Nemčiji. Kot drugod gasilstvo poleg gašenja požarov 
aktivno sodeluje in pomaga pri odpravljanju posledic narav- 
nih in drugih nesreč (pri eksplozijah, poplavah, potresih idr). 
Gasilstvo financira občina (sredstva zbere s posebnim dav- 
kom in prispevkom požarnih zavarovalnic). Švica nima gasil- 
skih šol. Gasilci pridobijo osnovno izobrazbo v enotah, dopol- 
nilno usposabljanje pa organizira kanton. 

Posebno pozornost je predlagatelj namenil tudi dosedanji 
organizaciji gasilstva v primerjavi z organizacijo v Kraljevini 
Jugoslaviji in v Avstro-Ogrski. Zgodovinski pregled nam 
pokaže, da sta se pravna ureditev in strokovna izvedba vezali 
na ureditev gasilstva v nemško govorečih deželah. Ta tradici- 
onalna navezanost je ostala do danes. 

V. POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagani zakon naj bi urejal naloge, organizacijo in status 
gasilstva. 

Gasilstvo naj bi bilo obvezna lokalna javna služba, katere 
trajno in nemoteno delovanje naj bi zagotavljale lokalne skup- 
nosti (občine in širše lokalne skupnosti) in država. Lokalno 
javno službo v gasilstvu naj bi izvajale poklicne in prosto- 
voljne operativne gasilske enote. Predlagani zakon onemo- 
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goča opravljanje operativnih nalog gasilstva kot pridobitne 
dejavnosti. Lokalna skupnost naj bi organizacijo varstva pred 
požarom določila z načrtom varstva pred požarom, ki mora 
biti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje operativ- 
nih gasilskih enot. 

Vlada Republike Slovenije naj bi določila operative gasilske 
enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so regij- 
skega pomena ter jih za ta namen tudi delno financirala. 

Predlagani zakon predvideva, da naj bi poklicno operativno 
gasilsko enoto ustanovila lokalna skupnost. Poklicna opera- 
tivna gasilska enota naj bi se organizirala po predpisih o zavo- 
dih v skladu z merili za organiziranje in opremljanje operativ- 
nih gasilskih enot. 

Poklicni gasilec bi moral po predlaganem zakonu poleg 
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati 
še posebne pogoje, ki naj bi zagotavljali, da bodo operativne 
naloge opravljale resnično strokovno usposobljene ter zdrav- 
stveno in psihofizično sposobne osebe. Kandidat za poklic- 
nega gasilca bo moral po sklenitvi delavnega razmerja v roku 
enega leta uspešno zaključiti šolanje v gasilski šoli in opraviti 
predpisan strokovni izpit. V primeru, da predpisanih pogojev 
ne izpolni, mu delovno razmerje preneha. 

Poklicni gasilci, ki vodijo operativno delo morajo poleg sploš- 
nih pogojev imeti najmanj VI. stopnjo tehniške izobrazbe in 
opravljen predpisan strokovni izpit. 

Predlagani zakon naj bi določal posebne pogoje za stavko 
poklicnih gasilcev, in sicer, da bi morali v času stavke zagoto- 
viti stalno pripravljenost dela gasilcev, v primeru požara ozi- 
roma druge nesreče, pa bi morali stavko prekiniti. 

Zaradi posebnih delavnih razmer naj bi se gasilcem štela 
zavarovalna doba s povečanjem. 

Prostovoljne operativne gasilske enote naj bi se v skladu 
s predlaganim zakonom oblikovale v gasilskih društvih. 
V okviru prostovoljne operativne gasilske enote se v skladu 
z merili za organiziranje in opremljanje operativnih gasilskih 
enot lahko oblikuje poklicno jedro. Prostovoljne operativne 
gasilske enote opravljajo javno službo na področju gasilstva, 
če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa predlagani zakon (ima 15 
prostovoljnih gasilcev, ki so ustrezno strokovno usposobljeni 
in potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo), in če jim 
pristojni organ lokalne skupnosti podeli koncesijo. Medse- 
bojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem naj bi 
se uredila s pogodbo o koncesiji. Prostovoljnemu gasilcu naj 
bi med intervencijo ali med usposabljanjem pripadalo nado- 
mestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka in zavarovanje 
po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju za primer poškodbe pri delu. 

Predlagani zakon določa obveznost, da naj bi podjetja, zavodi 
in druge organizacije, ki opravljajo v zakonu taksativno 
naštete dejavnosti, ustanovile operativno gasilsko enoto. 

Za izobraževanje in usposabljanje s področja gasilstva naj bi 
se pri ministrstvu, pristojnem za varstvo pred požarom, usta- 

novila gasilska šola. V njenem okviru naj bi se tudi preizkušala 
in izdajala strokovna mnenja o ustreznosti gasilske zaščitne 
in reševalne opreme. 

Predlagani zakon dopušča možnost združevanja gasilskih 
organizacij v gasilske zveze. Poveljnik gasilske zveze je član 
pristojnega štaba za civilno zaščito. Gasilska zveza Slovenije 
naj bi v skladu s tem zakonom in na podlagi koncesijske 
pogodbe, ki naj bi jo sklenila z ministrstvom, pristojnim za 
varstvo pred požarom, opravljala določene naloge. 

Operativne gasilske enote naj bi si ob večjihi požarih ali drugih 
nesrečah medsebojno pomagale. Ta pomoč vključuje tudi 
pomoč sosednjim državam v primeru, da za takšno pomoč 
zaprosijo in obratno. 

Predlagani zakon naj bi nadalje urejal dolžnosti in pooblastila 
vodje intervencije, ki lahko omeji določene z ustavo zagotov- 
ljene pravice državljanov (svobodo gibanja, pravico do nedo- 
takljivosti stanovanja, pravico do uživanja lastnine), vendar le 
v taksativno naštetih primerih. Vodja intervencije naj bi bil 
poveljnik najvišje kategorizirane operativne gasilske enote. 

V skladu s pravicami in dolžnostmi vodje intervencije naj bi 
predlagani zakon urejal obveznosti lastniko v oziroma uporab- 
nikov zemljišč, stavb in drugih objektov, da dopustijo izvaja- 
nje ukrepov, ki jih odredi vodja intervencije. 

Predlagani zakon naj bi določal, da stroške intervencije krije 
lokalna skupnost, razen kadar je bil požar povzročen iz velike 
malomarnosti ali namenoma oziroma v drugih taksativno 
naštetih primerih, ko mora te stroške kriti povzročitelj. 

Glede na to, da je gasilstvo lokalna javna služba, nosi glavno 
breme financiranja lokalna skupnost, ki je 2:adolžena za orga- 
niziranje, opremljanje in delovanje gasilstva. V skladu z zako- 
nom pa naj bi se za financiranje gasilstva .zagotavljala sred- 
stva tudi iz proračuna države, in drugih sredstev. 

Predlagani zakon naj bi v prehodnih določbah določil, da 
premično in nepremično premoženje gasilskih društev ter 
premoženje pridobljeno do uveljavitve tega zakona iz prora- 
čunskih sredstev občin in države ter sredstev samoupravnih 
interesnih skupnosti za varstvo pred požarom, postane last 
gasilskih društev, pri čemer gasilsko društvo ne bi moglo brez 
poprejšnjega soglasja občine odtujiti gasilske zaščitne in 
reševalne opreme ter objektov namenjenih za opravljanje 
nalog gasilstva, razen če koncesijska pocjodba ne določa 
drugače. 

Ostale prehodne in kazenske določbe bodo izdelane v fazi 
osnutka zakona. 

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih 
sredstev, saj je že sedaj Republika Slovenija iz proračuna 
delno financirala dejavnosti Gasilske zveze S lovenije, razisko- 
vanje in opremljanje teritorialnih gasilskih enot. 

Za uveljavitev predlaganega zakona bo potrebno pripraviti 
predvidene izvršilne predpise. 
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TEZE ZA ZAKON o gasilstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. teza 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja naloge, organizacijo in status gasilstva. 

2. teza 
(definicija gasilstva) 

(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in 
nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in dr- 
žava. 

Varianta: črta se »obvezno«. 

3. teza 
(naloge gasilstva) 

(1) Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševa- 
nja ob požarih ter druge naloge varstva pred požarom, naloge 
zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah ter določene storitve. Opravljanje storitev ne sme 
onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilskih organi- 
zacij. 

(2) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot prido- 
bitne dejavnosti. 
Varianta: drugi odstavek se črta. 

4. teza 
(omejitve pravic) 

(1) Vodja intervencije sme ob požaru ali drugi nesreči, ko ni 
mogoče drugače zavarovati ljudi in premoženja, v skladu 
s tem zakonom, začasno omejiti: 
- svobodo gibanja; 
- pravico do nedotakljivosti stanovanja; 
- pravico do uživanja lastnine. 

5. teza 
(pojmi in njihova razlaga) 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
1. Gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja 
operativne naloge gasilstva in je psihofizično in zdravstveno 
sposobna ter strokovno usposobljena za opravljanje nalog 
gasilstva. 

2. Operativne naloge gasilstva po tem zakonu so gašenje in 
reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja 
ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob 
požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah, ogroženosti 
zaradi nevarnih snovi ter druge splošne reševalne naloge. 

3. Pojem intervencija obsega izvajanje operativnih nalog ga- 
silstva. 

4. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja organizacijo, 
delovanje, obveščanje in alarmiranje operativnih gasilskih 
enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom. 

5. Sistem obveščanja in alarmiranja obsega opazovanje, 
obveščanje in alarmiranje gasilstva. 

6. Operativna gasilska enota je poklicna ali prostovoljna 
enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva in izpolnjuje 
druge pogoje, določene z zakonom. 

7. Gasilske organizacije so vse operativne gasilske enote. 
8. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupin- 
sko zaščito gasilcev pri gašenju in reševanju. 

9. Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali 
sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se 
uporablja za gašenje in reševanje. 

II. NOSILCI IN NALOGE 

6. teza 
(naloge lokalne skupnosti) 

(1) Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotav- 
lja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. 
(2) Na podlagi načrta varstva pred požarom lokalna skupnost 
zagotavlja sredstva za: 
1. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za 
opazovanje, obveščanje in alarmiranje; 
2. vzdrževanje in obnavljanje sredstev in opreme; 
3. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov 
operativnih gasilskih enot; 
4. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje 
gasilstva; 
5. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog 
gasilstva. 

(3) Lokalna skupnost zagotavlja opravljanje nalog gasilstva 
z ustanavljanjem javnih zavodov ali z dajanjem koncesij. 
(4) Če v naselju, več naseljih ali v lokalni skupnosti ni gasilske 
operativne enote, lokalna skupnost za opravljanje nalog gasil- 
stva ustanovi ustrezno enoto civilne zaščite. 
Variantni dodatek k prvemu odstavku te teze: 
»Naloge iz te teze so lokalne zadeve.« 

7. teza 
(naloge širših samoupravnih lokalnih skupnosti) 

(1) Na širšo samoupravno lokalno skupnost se lahko prenese 
opravljanje nalog gasilstva, ki so pomembne za varstvo pred 
požarom in drugimi nevarnostmi, predvsem pa: 

1. nakup, vzdrževanje in hrambe gasilske zaščitne in reše- 
valne opreme za zahtevnejše intervencije, velike požare in 
druge velike nesreče; 

2. opravljanje drugih nalog. 

8. teza 
(naloge države) 

(1) Država na področju gasilstva: 
1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževa- 
nje in usposabljanje kadrov v gasilstvu; 
2. zagotovi del sredstev za usposabljanje, opremljanje, razvoj 
in delovanje operativnih gasilskih enot za opravljanje nalog 
zaščite in reševanja, ki so regijskega pomena; 
3. zagotavlja znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju 
gasilstva, razvijanje gasilske zaščitne in reševalne opreme; 
4. zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije; 
5. zagotavlja skladen razvoj gasilstva; 
6. zagotavlja osnovno delovanje sistema obveščanja in alar- 
miranja na območiu regij. 
(2) Vlada Republike Slovenije: 
1. predpiše uniformo, čine in oznake poklicnih in prostovolj- 
nih gasilcev; 
2. določi operativne gasilske enote za opravljanje nalog zaš- 
čite in reševanja, ki so regijskega pomena. 
(3) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše 
minimalno tehnično, osebno in skupinsko opremo gasilcev. 

III. OPERATIVNE GASILSKE ENOTE 

9. teza 
(vrste gasilstva) 

(1) Operativne gasilske enote so poklicne ali prostovoljne. 

(2) Operativne gasilske enote so organizirane kot: 
1. poklicne operativne gasilske enote; 
2. prostovoljne operativne gasilske enote v gasilskih društvih; 
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3. operativne gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih 
organizacijah. 

10. teza 
(osnovna merila) 

(1) Osnovna merila za organiziranje in opremljanje operativ- 
nih gasilskih enot so: 
a) za naselja: 
- število prebivalcev; 
- tip naselij glede na gostoto pozidave, stopnjo razvitosti 
storitvene in proizvodne dejavnosti; 
b) za podjetja: 
- požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa; 
- število zaposlenih; 
- površina in razmestitev objektov; 
- oddaljenost poklicne operativne gasilske enote. 

(2) Vlada Republike Slovenije predpiše podrobnejša merila za 
organiziranje in opremljanje operativnih gasilskih enot. 

11.teza 

(1) Organizacija gasilstva v lokalni skupnosti se določi z načr- 
tom varstva pred požarom lokalne skupnosti v skladu z merili 
iz prejšnje teze. 

1. POKLICNE OPERATIVNE GASILSKE ENOTE 

12. teza 
(poklicna operativna gasilska enota) 

(1) Poklicna operativna gasilska enota opravlja preventivna in 
operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in 
reševanjem ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za 
katero je ustanovljena. 
(2)) Poklicne operativne gasilske enote se organizirajo po 
predpisih o zavodih v skladu z merili iz 11. teze tega zakona. 

(3) Poklicne operativne gasilske enote se lahko povezujejo 
v skupnost poklicnih operativnih gasilskih enot, ki usklajujejo 
interese poklicnih operativnih gasilskih enot. 
Varianta: tretji odstavek se črta. 

13. teza 
(poklicni gasilec) 

(1) Kandidat za gasilca, ki poklicno opravlja operativne naloge 
gasilstva (v nadaljnjem besedilu poklicni gasilec), mora poleg 
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnje- 
vati še posebne pogoje: 
1. da ima najmanj strokovno izobrazbo IV. stopnje tehniške 
smeri in je polnoleten; 
2. da ni v kazenskem postopku, in da ni bil pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premo- 
ženje. 

(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklic- 
nega gasilca, v roku enega leta uspešno zaključiti šolanje 
v gasilski šoli in opraviti predpisan strokovni izpit. 

(3) Kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal 
gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil 
predpisanega strokovnega izpita, delovno razmerje preneha. 

(4) Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo, mora poleg 
splošnih pogojev in pogojev iz 2. točke prvega odstavka, imeti 
najmanj VI. stopnjo tehniške izobrazbe in opravljen predpisan 
strokovni izpit. 

14. teza 

(1) Poklicni gasilec mora vsako leto opraviti predpisan preiz- 
kus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški 
pregled. 

(2) Če je bilo pri preizkusu psihofizičnih sposobnosti in zdrav- 
niškem pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovljeno, da 
poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje svojega dela, se 

razporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovim zdravstve- 
nim in psihofizičnim sposobnostim. 

(3) Če je ocena izpita iz prvega odstavka te teze negativna tudi 
po ponovnem preverjanju, poklicni gasilec ne more več 
opravljati operativnih nalog. 

15. teza 
(stavka) 

(1) Delavci v poklicni operativni gasilski enoti imajo pravico 
do stavke. Stavka se organizira in vodi na način določen 
s posebnim zakonom, vendar pod pogojem, da se zagotovi 
stalna pripravljenost dela gasilcev za intervencijo v primeru 
požara oziroma naravne ali druge nesreče. 

(2) Če med trajanjem stavke, na območju poklicne operativne 
gasilske enote, pride do požara oziroma naravne ali druge 
nesreče, morajo poklicni gasilci stavko takoj prekiniti. Stavka 
se lahko nadaljuje, ko je požar pogašen oziroma nevarnost 
odstranjena. 

16. teza 
(zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem) 

(1) Poklicnemu gasilcu se šteje vsakih 12 mesecev dejansko 
prebitih v delovnem razmerju na podlagi katerih je bil zavaro- 
van, za 15 mesecev zavarovalne dobe. 

2. PROSTOVOLJNE OPERATIVNE GASILSKE ENOTE 
V GASILSKIH DRUŠTVIH 

17. teza 
(koncesija) 

(1) Prostovoljne operativne gasilske enote v gasilskih društvih 
lahko opravljajo javno službo na podlagi koncesije, če izpol- 
njujejo s tem zakonom določene pogoje. 

(2) Koncesijo za opravljanje javne službe iz prejšnjega 
odstavka podeli pristojni organ lokalne skupnosti v skladu 
s predpisi. 

18. teza 
(koncesijska pogodba) 

(1) S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita 
razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod 
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo. 

(2) S pogodbo o koncesiji se določijo zlasti: 

1. obseg in način opravljanja javne službe; 
2. začetek izvajanja koncesije; 
3. rok za odpoved koncesije; 
4. sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja kon- 
cedent; 
5. nadzor nad delom operativnih gasilskih enot; 
6. sredstva, ki so namenjena za delo z gasilsko mladino in za 
društveno dejavnost. 

(3) Obseg in način opravljanja javne službe se določita 
v skladu z merili za organiziranje in opremljanje operativnih 
gasilskih enot. 

19. teza 
(izvajanje koncesije) 

(1) Kadar se ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe 
v skladu s predpisi in pogodbo o koncesiji, mu koncedent 
določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne 
odpravi v določenem roku, se mu koncesija odvzame. 

20. teza 
(prostovoljni gasilec) 

(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasil- 
stvu (v nadaljnjem besedilu prostovoljni gasilec), je oseba, ki: 
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1. je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima 
opravljen predpisan strokovni izpit za prostovoljnega gasilca; 

2. je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati gasilske 
naloge; 

3. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo in premoženje; 

4. je stara od 18 do 60 let - moški oziroma do 50 let - ženske. 

(2) Podrobnejše dolžnosti, pravice in obveznosti prostovoljnih 
gasilcev določa Gasilska zveza Slovenije. 

Varianta k 4. točki prvega odstavka: »stara od 16 do 60 let 
- moški oziroma do 50 let ženske. 

21.teza 
(prostovol]na operativna gasilska enota) 

(1) Prostovoljna operativna gasilska enota opravlja preven- 
tivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter 
zaščito in reševanjem na območju lokalne skupnosti, za 
katero je bila ustanovljena. 

(2) Prostovoljna operativna gasilska enota mora imeti najmanj 
15 prostovoljnih gasilcev in potrebno gasilsko zaščitno in 
reševalno opremo. 

(3) Evidenco o prostovoljnih operativnih gasilskih enotah in 
o prostovoljnih gasilcih vodi Gasilska zveza Slovenije. 

22. teza 
(poklicno jedro) 

(1) V prostovoljnih operativnih gasilskih enotah se lahko 
v skladu z merili za organiziranje in opremljanje operativnih 
gasilskih enot ustanovi poklicno jedro. 

(2) Za poklicne gasilce v poklicnem jedru prostovoljne opera- 
tivne gasilske enote veljajo določila 13., 14., 15. in 16. teze 
tega zakona. 

23. teza 
(povel)nlk) 

(1) Poveljnik prostovoljne operativne gasilske enote organi- 
zira in vodi strokovno delo enote. 

(2) Poveljnik prostovoljne operativne gasilske enote zlasti: 
1. vodi enoto med intervencijo; 
2. organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in 
kondicijsko usposabljanje pripadnikov enote; 
3. skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme. 

24. teza 
(nadomestila) 

(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo ali med usposab- 
ljanjem, na podlagi poziva pristojnega organa lokalne skup- 
nosti, pripada nadomestilo plače, če bi moral v tem času 
delati, oziroma izgubljen zaslužek. Podjetje, zavod ali druga 
organizacija v kateri je prostovoljni gasilec zaposlen, zagotav- 
lja sredstva za nadomestila plač. 

(2) Če traja intervencija več kot 4 ure, imajo udeleženci pra- 
vico do brezplačne prehrane. 

(3) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji ali 
na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti 
na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati. 

25. teza 
(zavarovanje prostovoljnih gasilcev) 

(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo poškoduje ali 
zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan 

po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju za poškodbo pri delu. 

Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to 
ugodnješe, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela 
zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100% 
povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v Repu- 
bliki Sloveniji v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe. 

(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, 
na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se pristojnemu 
organu. 

(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo izgubil življe- 
nje, imajo njegovi družinski člani pravico do kritja stroškov 
pogreba. 

26. teza 
(sredstva lokalne skupnosti) 

(1) Lokalna skupnost na podlagi pogodbe o koncesiji krije 
izgubljen zaslužek in stroške za prehrano iz 24. teze ter 
prispevke in stroške iz 25. teze. 

3. OPERATIVNE GASILSKE 

ENOTE V PODJETJIH 

27. teza 
(ustanovitev gasilske enote) 

(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti 
operativno gasilsko enoto, če; 
a) - proizvajajo smodnik in eksploziva; 
- proizvajajo elektirčno energijo z jedersko tehnologijo; 
- skladiščijo, izdelujejo ali predelujejo vnetljive tekočine in 
pline; 
b) imajo nad 500 zaposlenih in opravljajo dejavnost: 
- kemijske industrije; 
- metalurgije in kovinsko predelovalne industrije; 
- proizvodnje in predelave plastičnh mas; 
- tekstilne industrije; 
- lesne predelovalne industrije; 
- s povečano nevarnostjo nastanka požara, eksplozije ali 
druge posebne nevarnosti. 

(2) Izjemoma lahko podjetje, zavod ali druga organizacija iz 
prejšnjega odstavka zagotovi opravljanje nalog varstva pred 
požarom tako, da sklene pogodbo z ustrezno operativno 
gasilsko enoto, če lahko le-ta zagotovi učinkovito opravljanje 
nalog. 

(3) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje ope- 
rativne gasilske enote zagotovi ustanovitelj. 

(4) Za prostovoljne gasilce v podjetju veljajo določbe 20., 23., 
24. in 25. teza tega zakona. Za poklicne gasilce veljajo 
določbe 13., 14., 15. in 16. teze tega zakona. 

28. teza 

(1) Lokalna skupnost lahko podjetju, zavodu ali drugi organi- 
zaciji, v kateri je poklicna operativna gasilska enota, podeli 
koncesijo za opravljanje nalog gasilstva na območju lokalne 
skupnosti. 

IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

29. teza 
(Izobraževanje) 

(1) Za izobraževanje in usposabljanje s področja gasilstva se 
pri ministrstvu, pristojnem za varstvo pred požarom, ustanovi 
gasilska šola. 

(2) V gasilski šoli se lahko preizkuša in izdaja strokovna 
mnenja o ustreznosti gasilske zaščitne in reševalne opreme. 
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30. teza 
(izobraževalni programi) 

(1) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, v sodelova- 
nju z Gasilsko zvezo Slovenije predpiše: 

1. izobraževalne programe za temeljno in dopolnilno uspo- 
sabljanje pripadnikov prostovoljnih operativnih gasilskih 
enot; 

2. programa za strokovne izpite pripadnikov prostovoljnih 
operativnih gasilskih enot. 

(2) Minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše: 

1. izobraževalne programe za dopolnilno izpopolnjevanje 
poklicnih gasilcev, diplomantov IV., V., VI. in VII. stopnje 
ustreznih tehniških usmeritev; 

2. program preverjanja znanja poklicnih gasilcev; 

3. programe strokovnih izpitov poklicnih gasilcev. 

V. GASILSKE ZVEZE 

31.teza 
(gasilske zveze) 

(1) Gasilske organizacije se lahko povezujejo v gasilske 
zveze. 

(2) Poveljnik gasilske zveze je član pristojnega štaba za 
civilno zaščito. 

(3) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov gasilskih 
zvez določajo pravila Gasilske zveze Slovenije. 

32. teza 
(Gasilska zveza Slovenije) 

(1) Gasilska zveza Slovenije opravlja na podlagi koncesijske 
pogodbe naloge, za katere jo pooblasti minister, pristojen za 
varstvo pred požarom, zlasti pa: 

1. določene strokovno-tehnične naloge varstva pred po- 
žarom; 

2. organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja 
razvoj operativnega prostovoljnega gasilstva v državi in nje- 
govo mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organi- 
zacijami v svetu; 

3. izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasil- 
stvu. 

(2) Gasilska zveza Slovenije je pravna oseba. 

(3) Organiziranost, naloge in pristojnosti njenih organov 
določi Gasilska zveza Slovenije v svojih pravilih. 

33. teza 
(poveljnik) 

(1) Poveljnik Gasilske zveze Slovenije opravlja strokovno- 
tehnične naloge, zlasti pa: 

1. sodeluje pri vodenju intervencije v večjih požarih; 

2. skrbi za povezanost gasilstva v sistem zaščite in reševanja; 

3. daje predloge in mnenja o opravljanju strokovnih nalog 
gasilstva v državi; 

4. sodelje z gasilskimi poveljstvi sosednjih in drugih držav. 

(2) Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je član Republiškega 
štaba za civilno zaščito. 

VI. GASILSKE INTERVENCIJE 

1. OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

34. teza 
(alarmiranje gasilskih enot) 

(1) V lokalni skupnosti se zagotavlja enotno obveščanje in 
alarmiranje operativnih gasilskih enot. Enotno obveščanje in 
alarmiranje enot se praviloma zagotavlja tudi na območju 
regij. 

(2) Kadar gre operativna gasilska enota lokalne skupnosti na 
intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora o tem 
obvestiti pristojni operativni center. 

2. MEDSEBOJNA POMOČ GASILCEV 

35. teza 
(medsebojna pomoč) 

(1) Operativne gasilske enote lokalne skupnosti si morajo ob 
večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati. 
Operativne gasilske enote lokalne skupnosti lahko pomagajo 
le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost v svoji 
lokalni skupnosit. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka odredi pomoč vodja 
intervencije, lahko pa tudi pristojni štab za civilno zaščito. 

36. teza 
(pomoč Iz sosednjih držav) 

(1) Če je za gašenje požara ali ob drugih velikih nesrečah 
potrebna pomoč gasilskih operativnih enot iz sosednje 
države, lahko na zahtevo vodje intervencije zaprosti za takšno 
pomoč organ lokalne skupnosti, ki je ob državni meji, ali 
pristojni štab za civilno zaščito. 
(2) Za pomoč pri gašenju požara ali ob drugih velikih nesre- 
čah v lokalnih skupnostih, ki niso ob državni meji, zaprosi 
Republiški štab za civilno zaščito. 

37. teza 
(pomoč sosednjim državam) 

(1) Če je za gašenje požara ali ob drugih velikih nesrečah 
potrebna pomoč gasilskiim enotam sosednjih držav, odobri 
pomoč operativnih gasilskih enot v lokalnih skupnostih, ki so 
ob državni meji, organ lokalne skupnosti ali pristojni štab za 
civilno zaščito oziroma .Republiški štab za civilno zaščito za 
lokalne skupnosti, ki niso ob državni meji. 

3. VODENJE INTERVENCIJ 

38. teza 
(vodenje intervencij) 

(1) Intervencije vodi poveljnik operativne gasilske enote, na 
območju katere je požar ali druga nesreča (vodja interven- 
cije). 
(2) Intervencije, pri katerih sodeluje več operativnih gasilskih 
enot, vodi poveljnik najvišje kategorizirane operativne gasil- 
ske enote. Vsi poveljniki sodelujočih operativnih gasilskih 
enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo 
intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. 
(3) Intervencijo v podjetju, ki ima svojo poklicno operativno 
gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote ne glede na določbi 
prvega in drugega odstavka te teze. 

39. teza 
(pravice in dolžnosti vodje intervencije) 

(1) Vodja intervencije ima pravico in dolžnost, da: 
1. prepove ali omeji nepoklicanim osebam dostop v bližino 
kraja intervencije in promet mimo tega kraja; 
2. odredi evakuacijo ljudi, živali in premoženja iz ogroženih 
objektov in območij: 
3. odredi delno ali popolno porušitev objekta, po katerem bi 
se utegnil požar razširiti in tega ni mogoče drugače prepre- 
čiti; 
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4. odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali 
drugih vnetljivih tekočin; 
5. odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju, 
kjer je požar: 
6. odredi uporabo vode iz bližnjih vodnjakov, cistern in rezer- 
voarjev: 
7. odredi uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo 
vzpostavitev; 
8. odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo 
uspešno intervencijo oziroma odvzem vode za gašenje; 
9. odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače 
odstraniti; 
10. odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz 
poškodovanih oseb oziroma potrebne gasilske zaščitne in 
reševalne opreme; 
11. odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini 
požarišča ali druge nesreče, pomagajo pri gašenju in reševa- 
nju z osebnim delom v skladu s svojimi sposobnostmi, z vozili, 
orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za gašenje in 
reševanje, 

(2) Vodja intervencije preda poveljevanje poveljniku prispele 
višje kategorizirane operativne gasilske enote. 

(3) Vodja intervencije mora najkasneje v petih dneh po inter- 
venciji izdelati in predložiti poročilo o intervenciji organu, 
pristojnemu za varstvo pred požarom. Vsebino in način poro- 
čanja predpiše minister, pristojen za varstvo pred požarom. 

4. DOLŽNOSTI LASTNIKOV OZIROMA UPORABNIKOV 

40. teza 
(dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov) 

(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih 
objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in 
drugim v interevenciji sodelujočim dovoliti: 
1. prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov, ter nji- 
hovo uporabo za gasilska in reševalna dela; 
2. uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje. 

(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje 
ukrepov, ki jih odredi vodja intervencije. 

5. STROŠKI INTERVENCIJE 

41.teza 
(stroiki intervencije) 

(1) Stroške intervencije krije lokalna skupnost. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek stroške intervencije krije: 

1. povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma 
ali iz velike malomarnosti; 
2. kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skla- 
diščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi; 
3. kdor namerno ali brez razloga alarmira operativno gasilsko 
enoto. 

VII. FINANCIRANJE 

42. tezo 
(flnanciran|e gasilstva) 

(1) Dejavnosti operativnih gasilskih enot se financirajo iz: 
1. proračuna države in lokalne skupnosti; 
2. dohodkov iz lastnih dejavnosti; 
3. prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb. 

(2) V skladu s tem zakonom in koncesijsko pogodbo se 
financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti 
gasilskih društev pomembne za razvoj gasilstva (gasilska mla- 
dina, veterani in drugo). 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

Kazenske določbe bodo izdelane v fazi osnutka zakona. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. teza 
(lastnina na premičninah In nepremičninah) 

(1) Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze pridobijo 
z dnem uveljavitve tega zakona lastninsko pravico na premič- 
nem in nepremičnem premoženju, pridobljenem do uveljavi- 
tve tega zakona iz proračunskih sredstev lokalne skupnosti za 
varstvo pred požarom. 

(2) Gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja 
lokalne skupnosti odtujiti gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter objektov namenjenih za opravljanje nalog gasil- 
stva, razen če koncesijska pogodba ne določa drugače. 

44. teza 
(centri za obveščanje in alarmiranje) 

(1) Funkcijo operativnih centrov za obveščanje in alarmiranje 
v smislu tega zakona do ustanovitve operativnih regijskih 
centrov za obveščanje in alarmiranje opravljajo operativni 
centri tistih operativnih gasilskih enot, ki opravljajo opera- 
tivne naloge gasilstva regijskega pomena. 
Ostale prehodne in končne določbe bodo izdelane v fazi 
osnutka zakona. 
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