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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

UGOTOVITVE, SKLEPI IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi problematike celulozne in papirne industrije
v Republiki Sloveniji
Državni zbor Republike Slovenije je, ob
obravnavi problematike celulozne in papirne industrije v Republiki Sloveniji, na
7. seji, dne 15. 4. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
UGOTOVITVE, SKLEPE IN
STALIŠČA

Za papirno in celulozno industrijo v državah EGS je v 80-ih letih značilna konstantna rast v vseh sektorjih. Kljub krizi
v zadnjih letih pa pričakujejo v naslednjih
petih letih 4 do 5% rast obsega poslov. Ta
industrija je v zadnjem času doživljala
velike strukturalne spremembe, kar je
privedlo do koncentracije aktivnosti, modernizacije tovarn ter internacionalizacije. Vitalnost tega sektorja dokazujejo tudi
investitorji, ki kupujejo in prodajajo omenjeno industrijo.
Celuloza in papir sta proizvoda, ki sta
globalizirana. V Sloveniji ju lahko proizvajamo, če bomo sposobni doseči primerne parametre proizvodnje po svetovnih merilih, to je dovolj velik obseg, konkurenčnost vhodnih repromaterialov, dovolj veliko produktivnost in dodano vrednost na zaposlenega, dovolj veliko fleksibilnost proizvodnje ob primerni sestavi
proizvodnih programov ter poslovanje
po načelih minimizacije zalog in minimalnih zastojev.
II.
1. Slovenska papirna industrija je pomembna panoga slovenske industrije.
Čeprav je v tej panogi zaposlenih le
1,66% vseh zaposlenih v gospodarstvu
v Sloveniji in čeprav ustvarja le 1,86%
bruto družbenega proizvoda in 1,64% narodnega dohodka ter 1,3% čistih osebnih
dohodkov, ustvari 4,7% slovenskega izvoza in 3% uvoza, pa ne gre prezreti
njene močne povezanosti z drugimi panogami in subjekti v reproverigi. Strateškost te proizvodnje je potrebno upoštevati z vidika ekonomije obsega, socialnega obsega problema ter ekološki pomen
reproverige za sonaravno gospodarjenje
z gozdovi in za gospodarjenje z odpadki.
Pri tem je bila zlasti poudarjena vloga
papirne industrije kot porabnika manj
vrednega lesa (od 400 do 500.000 m3), ki
pa predstavlja za lastnike teh gozdov letno okoli 30 do 40 milijonov DEM prihodkov. Hkrati je ta panoga močno navezana
tudi na prevozne zmogljivosti, ki so v po2

vezavi z opravljanjem celulozne in papirne dejavnosti aktivno zaposlene.
2. Slovenska papirna industrija doživlja
podobno usodo kot številne panoge
v slovenskem gospodarstvu. Proizvodnja
in poraba papirja in zlasti celuloze v zadnjih letih v Evropi doživlja krizo, ki se
kaže v nizki profitabilnosti oziroma izgubah v proizvodnji celuloze, v večji konkurenci na evropskih trgih, zamenjavi surovinske baze s cenejšo in zlasti z ostrimi
ekološkimi omejitvami, ki zahtevajo velike investicije.
Papirna in celulozna industrija se je
v preteklosti že dokazala, v tem trenutku
pa preživlja prestrukturiranje ter prilagajanje novim razmeram.
3. Celotna panoga ni zašla v krizo zato,
ker ne bi bila obravnavana prioritetno,
pač pa je v posameznih podjetjih v panogi trenuten položaj v veliki meri posledica vodenja teh podjetij in napačnih odločitev države v preteklosti. Videm in Goričane sta dva primera, kjer se kažejo negativni učinki drugačnih procesov od tistih, ki prevladujejo v razvitem svetu in so
zlasti finančne in tehnološke narave. Odločitve so bile v določeni meri spodbujene z monopolnim položajem panoge, karakteristiko jugoslovanskega trga, položajem kupcev in dobaviteljev in tudi
bank.
III.
1. To panogo moramo obravnavati z najširših izhodišč, upoštevaje našo usmerjenost v nadaljnje povezovanje v Evropsko
skupnost, kar pa pomeni sprejemanje parametrov gospodarjenja, kot jih poznajo
razvite gospodarske države in revitalizacijo podjetij v panogi zagotoviti na podjetniških temeljih.
2. Ta industrija se bo morala povezati
v evropski prostor ter se zaradi tega prodora in liberalizacije slovenskega trga za
tuje ponudnike usposobiti za vzpostavitev nove kvalitete v kapitalskih in podjetniških povezavah s tujci. Upoštevajoč že
prisotna tuja vlaganja v papirno industrijo v Sloveniji, bo potrebno v državi čimprej sprejeti strategijo tujih vlaganj ter
s tem opredeliti cilje, ki jih želimo na tem
področju doseči.
3. Papirna in celulozna industrija bi se
morala močneje povezovati v reproverigi.
Proizvodnja papirja in celuloze je prav
gotovo v interesu gozdarjev, ki so prvi
člen tehnološke verige, zato bi pri iskanju rešitev prav gotovo bilo pričakovati
nižje cene celuloznega lesa od uvoznih.

S ceno celuloznega lesa, ki predstavil
v končni strukturi stroškov papirja j>D
30%, v celulozi pa do 50%, bi lahko
stveno zmanjšali stroške v struktu
končne cene, medtem ko s ceno energ'l
ni možno bistveno izboljšati razmer.
4. Proučiti je potrebno tudi zaščitno P°
litiko za to dejavnost (kot v deželah v,
TA), zlasti prilagoditev carinskih stop6™
za naše potrebe in drugih zaščitnih uKr
pov, ob upoštevanju bilateralnih in mul
lateralnih odnosov.
Pri uvozu predmetnih proizvodov je P?0
trebno plačati carino, ki se giblje od 5 o
20%. Uvozniki so oproščeni plačila ca j
ne, v kolikor uvažajo te izdelke zara
proizvodnje za izvoz oziroma, če g'0
izdelke kulturnega, prosvetnega, zna
stvenega značaja v skladu s H Proto
*v
lom k sporazumu o uvozu predme,°;
kulturnega, prosvetnega in znanstven
ga značaja. Slovenija je notificirala £ •
sledstvo H protokola, zato se omeni®
izdelki uvažajo brez plačila carine. Ken
zaradi neustreznega prevoda H Pr0!, J(j|
la možno po tem protokolu uvažati tu
celulozo za izdelavo papirja, je vlada
sprejela dopolnitev tega protokola,
za
ga mora Državni zbor čimprej Potr
Avstrija je H protokol podpisala, ni pa 9(_
notificirala. Pri uvozu slovenskih iz°
kov v Avstrijo se ne plačuje carina
izdelke, ki so namenjeni kulturi, znano
in prosveti.
5. Pri obravnavanju celulozne in PaP'!jj!
industrije z narodnogospodarskega y'
ka je pomembno še posebej poudariti,
morajo biti ukrepi celoviti in dolg0,0 ^
usmerjeni. Predvsem je pomembno,
koordinirano delujejo vsa resorna fl*'
strstva (Ministrstvo za gospodarske
javnosti, Ministrstvo za delo, družino
socialne zadeve, Ministrstvo za krT1 fj.
stvo in gozdarstvo ter Ministrstvo za .
nance). Iz proučitve dveh konkretnih P{0
merov pa je razvidno, da se mora v
skupno in celovito delovanje nujno vk l
čiti tudi Ministrstvo za varstvo okol)'
urejanje prostora ter Sklad Repu"
Slovenije za razvoj.
6. Vlada Republike Slovenije naj
nemu zboru poroča o izvajanju predvi
nih ukrepov.
IV.
Vlada Republike Slovenije naj s svoji^
ukrepi podpira tudi ostalo proizvoo
papirja v Sloveniji, ki bo imela eko1??
ske možnosti preživetja. Sprejeti s*
za Videm in Papirnico Goričane pa n#l jf
smiselno nanašajo tudi na Radeče rW
poročev*'~r

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi problematike celulozne in papirne industrije
^[Republiki Sloveniji
Državni zbor Republike Slovenije je, ob
obravnavi problematike celulozne in papirne industrije v Republiki Sloveniji (to*na Videm Krško), na 7. seji, dne 15. 4.
1*93, na podlagi 260. člena poslovnika
skupščine Republike Slovenije in v zvezi
* drugim odstavkom 1. člena začasnega
Poslovnika državnega zbora, sprejel v naSle
dnjem besedilu
sklep
I.
"j-|r Državni zbor Republike Slovenije podP a predviden koncept oživljanja proizodnje v tovarni Videm Krško, ki zagotav'a ohranitev 1.100 delovnih mest od
■400 trenutno zaposlenih in podpira akVn
°st Ministrstva za delo, družino in
°cialne zadeve, da s finančnimi sredstvi

sodeluje pri prezaposlovanju delavcev
(obrat za celulozo), ki so zaradi stečaja
ostali brez dela in Ministrstvom za gospodarske dejavnosti skupaj s Centrom
za drobno gospodarstvo, da finačno pomagajo pri ustanavljanju novih podjetij.
Podpira tudi opredelitev, da Sklad Republike Slovenije za razvoj izda garancijo
za zagon podjetja Videm Papir, Vlada
Republike Slovenije pa bo v primeru
vnovčitve garancije in ob nezmožnosti
Sklada, da poravna garancijske obveznosti, Sklad finančno usposobila za poravnavo garancijskih obveznosti.
2. Državni zbor podpira sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije,
Skladom Republike Slovenije za razvoj in
Konfederacijo sindikatov Slovenije
- PERGAMOM, ki se nanaša na sanacijo
omenjenih podjetij po predloženih sana-

cijskih načrtih, po katerem naj vsi podpisniki prevzemajo svoj del obveznosti.
3. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Komisiji pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, ki bo ustanovljena
v okviru projekta revitalizacije podjetij,
da mu o^izvajanju projekta tekoče poroča.
II.
Komisija pri Ministrstvu za gospodarstvo
naj tekoče spremlja preko ustreznih mehanizmov kontrole novo oblikovana podjetja in v primeru negativnih odstopanj
dogovorjenih parametrov ukrepa.
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da ob razčistitvi odgovornosti poslovodstev Vidma Krško v minulem obdobju, o tem seznani Državni zbor.

sklepi
državnega zbora ob obravnavi problematike celulozne in papirne industrije
Republiki Sloveniji
.
^iavni zbor Republike Slovenije je, ob
obravnavi problematike celulozne in paP'rne
industrije v Republiki'Sloveniji (to|rna Papirnica Goričane), na 7. seji, dne
?. 4.1993 na podlagi 260. člena poslovna Skupščine Republike Slovenije in
zvezi z drugim odstavkom 1. člena zalega
poslovnika državnega zbora,
Prejel v naslednjem besedilu.

sklepe
1

• Državni zbor ugotavlja, da sta v papir-

nici Goričane integralno povezana proizvodnja celuloze in papirja ter zato ni mogoče iskati rešitev v enem brez drugega,
zato naj Vlada Republike Slovenije in
Sklad za razvoj, v sodelovanju z banko in
upniki še preveri možnosti financiranja
zagona proizvodnje celuloze.
Hkrati podpira nadaljnje proizvajanje Pinotana 2, zato soglaša z izdajo garancije
Sklada Republike Slovenije za najem kreditov v skupni vrednosti 8 mio DEM, za
katero bo Vlada Republike Slovenije
v primeru vnovčitve garancije in ob nezmožnosti sklada, da poravna garancijske

obveznosti, sklad finančno usposobila za
poravnavo garancijskih obveznosti.
2. Za čimprejšnji pričetek ponovne proizvodnje celuloze v tovarni Goričane, naj
Vlada Republike Slovenije skupaj z Mestom Ljubljana oziroma podjetjem Vodovod-kanalizacija, preveri možnosti za zagotovitev sredstev za odpravo negativnih
vplivov na okolje, ki so bile vzrok za zaprtje obrata. V tej zvezi je potrebno preveriti ali je realno pričakovati izvajanje
sanacije na osnovi novega zakona o varstvu okolja, ali je zaradi časovne nujnosti
poiskati druge rešitve ter preveriti potrebo po daljšem roku ekološke sanacije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
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aVn zt30r
obr
' predloga
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člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Ministrstvo za finance naj državnemu
zboru predloži strategijo in prioriteto investicij, ki jih financira Evropska banka
za obnovo in razvoj.

1. člena začasnega poslovnika državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
IZJAVO

Državni zbor obsoja dejanje nasilja in
pričakuje,
da bodo
javnost ter državni
zborpristojni
obveščaliorgani
o poteku
in rezultatih preiskave.

"ZJAVA
^javnega zbora
seiiavn' zb°r Republike Slovenije je na 7.
14 4 1993, na
člennadne
'
Pologi 260
Slo eniPoslovnika Skupščine Republike
ie in v zvezi z drugim odstavkom
P°ro čevalec
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije z osnutkom
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije
z osnutkom na 7. seji, dne 15. 4. 1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovni-

ka državnega zbora, sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
1. Predlog za izdajo poslovnika državnega zbora Republike Slovenije z osnutkom se sprejme.

2. Predlog poslovnika pripravi Komisij8
državnega zbora za poslovnik.
3. Pri pripravi predloga poslovnika f138'
predlagatelj prouči in upošteva mnenjis
in stališča delovnih teles ter stališča, P 0'
ne pripombe in predloge iz razprave P '
slancev na seji zbora

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za razrešitev članov Sodnega sveta
Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je, ob
obravnavi predloga za razrešitev članov
Sodnega sveta Republike Slovenije, na 7.
seji, dne 15. 4. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike

Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Državni zbor sprejme na znanje odstop
članov Sodnega sveta Republike Slov®'
nije mag. Ivana Justina in prof. dr. Boja°
Zabela in ju z dnem 15. 4. 1993 razreši
funkcije. .

Predlog zakona o GOZDOVIH - EPA 119

Vlada Republike Slovenije je na 19. seji dne 15. aprila 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GOZDOVIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o gozdovih, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 321-01/90-3/7-8
z dne 12/10-1993 in ga nadomešča s predloženim predlogom zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.

člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo,
- mag. Franc FERLIN, državni sekretar v ministrstvu za
kmetijstvo in gozdarstvo,
- Jože FALKNER, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo,
- Ani ZAVRL BOGATAJ, svetovalka ministra za kmetijstvo
in gozdarstvo.

PREDLOG ZAKONA o gozdovih
njem besedilu: zunaj naselij), da se njihova vloga v oko'lu
ohrani in krepi.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
l.člen
/1/ Ta zakon ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov ter razpolaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom
s ciljem, da se zagotovijo sonaravno ter večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot,
trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij.
12/ Ta zakon ureja tudi pogoje gospodarjenja z gozdnim
prostorom ter s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami
gozdnega drevja zunaj ureditvenih območij naselij (v nadalj4

2. člen
/1/ Gozd je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v
sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero *
funkcijo gozda. Gozd po tem zakonu so tudi vsa zem'I'®
|U
v zaraščanju, ki so kot gozd določena v prostorskem 0
gozdnogospodarskega načrta.
121 Gozdna infrastruktura, ki ni odmerjena v samostojno Pa'
celo, je sestavni del gozda.
poročevalk

. po tem zakonu niso gozd posamično gozdno drevje, skugozdnega drevja na površini do 5 arov, neavtohtoni
rot ve,rn
Qoh
'n Pdrevja,
'
' pasovizadrevja,
parki, plantaže
»ozdnega
obore
rejo drevoredi,
divjadi, pašniki,
porasli
(jil^dnim drevjem, in gozdna zemljišča, na katerih so sklada ali vadbeni objekti, namenjeni obrambnim potrebam.
ločbe ,e a zakona in na
so\?°
9
njegovi podlagi izdanih predpiVel a ,udi za
je t10 i i°
gozdno drevje, ki raste zunaj gozda, kadar
s tem zakonom posebej določeno.

3. člen
zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
lri
rt°2dni Pros,or
i® gozd
oziroma
iz prvega
Ijj^goga
odstavka
2. člena
tegagozdno
zakona zemljišče
in negozdno
zeme
8kuuPaj• . zk°l°Sko
oziroma
funkcionalno
povezano
z
gozdom,
ki
njim zagotavlja uresničevanje funkcij gozda.
ajJ^ditveno območje gozdov je s prostorskimi planskimi
sko a a,nih skupnosti oziroma republike določeno geografom? * °kroženo območje 73 gozdnega prostora, zmanjšano
većan0 za
ozir3
površino, ki je predvidena za krčitev
ma P°
razširitev.
Ureditveno območje gozdov zajema tudi
ne °
2dno
ob; ?
infrastrukturo in druga negozdna zemljišča,
oh ® , in narave, ki ne izpolnjujejo pogojev za ureditveno
^očje po drugih predpisih.
2dno90spodarska 0bnf10ć a 80
®ko'?S,emske
i
zaokrožene ozemeljske
9ozrt n na celote' ki se določijo za zagotavljanje trajnosti
dov 'n '
črtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja goz' gozdnega prostora ne glede na lastništvo. GozdnogoSp aars
ka
območja
se delijo na gozdnogospodarske enote (v
nad
aal
injem besedilu: gospodarske enote).

"ilhn2d"' ekosis,ern so življenjske združbe rastlin in živali ter
na f18Qvživljenjske
' življenjskizdružbe
prostori in
z vsemi
soodvisnostmi (vplivi okolja
obratno).
®'0'0Sko ravnotežje je stanje gozdnega ekosistema, ki
a
voi
U| ra 'i obstoj, pestrost in uravnoteženo razmerje ter razstlinskih in živalskih vrst.
?a

fn fikcije gozdov so ekološke: varovanje gozdnih zemljišč
aine' ^'drološka, biotopska ter klimatska funkcija; socitUr|sL?aSii,na funkcija - varovanje objektov, rekreacijska,
'unk ii'
Poučna> raziskovalna, higiensko - zdravstvena
dru ?'ia> funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in
v
°dn vrednot okolja, obrambna ter estetska funkcija; proiznih aa .'esnoproizvodna funkcija, pridobivanje drugih gozd°brin ter lovnogospodarska funkcija.
9

ko*?n»aravno
gospodarjenje
je način ravnanja z gozdnimi
1
,eme
na
ohrani 1nfl
'
'i'
negi
gozda in zagotavlja njihovo
V
ls
*ival«iiik
' Povečevanje
pestrosti
avtohtonih
rastlinskih in
kih vrst
ter vzpostavljanje
biološkega
ravnotežja.
oprgbi.ra dreves za možni posek je gojitveno - negovalno
stem '• s kat0rim se v skladu s stanjem gozdnega ekosi'®stnhk C"''in z intenzivnostjo gospodarjenja ter s potrebami
Ve« Jza a gozda določijo posamezna drevesa ali skupine drePosek.
gospodarjenje z gozdovi obsega opravljanje varstvenih in
e
ter vseh
^olo«L?i'^ in
drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje
9ozd
socialnih funkcij gozdov, gradnjo in vzdrževanje
'a9anje in'ras,ruk,ure' izkoriščanje in rabo gozdov ter razpo£** gozdov je skupni izraz za izkoriščanje funkcij goztem zakonu
'ranablr po
dovoljeno tudi nelastnikom gozdov
aob
»tei
z ' P'odov gozdnega drevja in drugih rastlin, ki
čebe| ^ 9° dovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov,
'arjenje, gibanje po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd.).
bremena gozda je gojitveno delo, s katerim se spremeni

mešanost ali zamenja drevesne vrste v gozdu, kjer rodovitnost
rastišča zaradi preteklega čezmernega izkoriščanja gozdnih
lesnih sortimentov in drugih gozdnih dobrin pretežno ni izkoriščena.
12. Gozdna infrastruktura so gozdne prometnice (gozdne
ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih,
namenjeni predvsem gospodarjenju z gozdovi.
13. Območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali, so
pasišča, grmišča, mirne cone in druga območja, pomembna
za razmnoževanje in 73 vzrejo mladičev, v gozdu in ob gozdnem robu.
14. Krčitev gozda je odstranitev vsega gozdnega drevja oziroma drugega gozdnega rastja zaradi spremembe namembnosti zemljišča.
15. Posek na golo je odstranitev vsega gozdnega drevja
v nepomlajenem sestoju, kjer ni predvidena sprememba
namembnosti zemljišča in gre za površino, pri kateri je povprečna razdalja med nasprotnimi robovi preostalega sestoja
večja od ene višine odraslega drevja na tem rastišču.
^6. Opustošen gozd je gozd, v katerem sta zaradi nepravilnih
posegov pri gospodarjenju onemogočeni njegovo trajno in '
optimalno delovanje ter uresničevanje njegovih funkcij.
17. Poseg v gozd oziroma v gozdni prostor sta poleg posegov,
določenih s predpisi o urejanju prostora, tudi krčitev gozdov
ter izkoriščanje, ki ima za posledico spremembo gozda v pašnik, porasel z gozdnim drevjem, ali v oboro za rejo divjadi.
Priprava vlak za spravilo lesa, ko ni potrebna uporaba gradbene mehanizacije, ni poseg v gozd po tem zakonu.
18. Razvrednoten gozd je gozd, v katerem se zaradi negativnih zunanjih vplivov zmanjša njegova rastnost oziroma rodovitnost gozdnega zemljišča ali drugače poslabšajo možnosti
uresničevanja funkcij gozda.
19. Poškodovan gozd je gozd, v katerem je zaradi negativnih
vplivov onemogočen naraven razvoj ekosistema oziroma onemogočeno zagotavljanje funkcij gozda. Poškodovan gozd je
gozd za sanacijo in je ogroženo okolje po predpisih o varstvu
okolja.
20. Varstvena dela so dela, ki se opravljajo zato, da se preprečijo ali omejijo motnje pri delovanju gozda, in sicer:
- z gozdnogojitvenim načrtom določena varstvena dela;
- preventivna varstvena dela: preprečevalni in preprečevalno- zatiralni ukrepi, kot so polaganje kontrolnih dreves,
postavljanje lovnih nastav za podlubnike in podobno ter
ukrepi za preprečevanje požarov: opazovalna služba, izdelava
protipožarnih presek in zidov in podobno;
- sanitarne sečnje: sečnje okuženega, z insekti napadenega,
močno poškodovanega ali podrtega drevja.
21. Okrasna drevesa so posekana gozdna drevesa, namenjena za okras ali praznovanje.
4. člen
/1/ Lastniki gozdov so pravne oziroma fizične osebe.
121 Tujci na gozdovih ne morejo pridobiti lastninske pravice,
razen z dedovanjem ob pogojih vzajemnosti.
131 Tujci so osebe, ki jih določa predpis, ki ureja pridobivanje
stvarnih pravic tujcev na nepremičninah.
5. člen
/1/ Lastninska pravica na gozdovih je zaradi njihovih ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij omejena. Lastnik gozda
zato mora:
- gospodariti z gozdovi v skladu s predpisi, z načrti za 73
gospodarjenje in upravnimi akti, izdanimi po tem zakonu;
- dovoliti v svojem gozdu prost dostop in gibanje drugim
osebam:

- dovoliti v svojem gozdu nabiranje plodov, rastlin, gob in
čebelarjenje ter lov in nabiranje prosto živečih živali v skladu
s predpisi.
121 Lastniki gozdov imajo pravico sodelovati v postopku sprejemanja gozdnogospodarskih in lovskogojitvenih načrtov in
pri pripravi gozdnogojitvenih načrtov. Njihove potrebe, predlogi in zahteve se v največji možni meri upoštevajo skladno
z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami.
/3/ Republika Slovenija mora v gozdovih v svoji lasti omogočiti praktični pouk kot del izobraževalnega procesa v gozdarstvu.
6. člen
/1/ Podlaga za gospodarjenje z gozdovi so program razvoja
gozdov Slovenije in načrti za gospodarjenje z gozdovi.
12/ S programom razvoja gozdov Slovenije in z načrti za
gospodarjenje z gozdovi se zagotavljajo:
- ohranitev ali vzpostavitev naravne sestave gozdnih življenjskih združb in krepitev vsestranske odpornosti gozdov;
- gospodarjenje z gozdovi, ki ohranja vse funkcije gozdov in
temelji na uspešnem naravnem obnavljanju sestojev;
- ustrezno izkoriščanje gozdnih rastišč v skladu z naravnim
razvojem gozdnih življenjskih združb;
- medsebojna usklajenost gojenja gozdov, pridobivanja lesa
ter drugih gozdnih dobrin.
/3/ Načrti za gospodarjenje z gozdovi so:
- gozdnogospodarski in lovskogojitveni načrti območij;
- gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot;
- gozdnogojitveni načrti.
/4/ Prostorske enote za načrtovanje so gozdnogospodarska in
lovskogojitvena območja in gospodarske enote. Gozdnogospodarska in lovskogojitvena območja določi Vlada Republike Slovenije, gospodarske enote pa se določijo z gozdnogospodarskimi načrti območij.
II. NAČRTOVANJE
1. Program razvoja gozdov Slovenije
7. člen
/1/ S programom razvoja gozdov Slovenije se določijo nacionalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo
izkoriščanje oziroma večnamensko rabo. Njegov sestavni del
je program ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom
v gozdnem prostoru, kjer se določijo splošne usmeritve za
gospodarjenje s prosto živečimi živalmi ter za ohranitev in
izboljšanje njihovih življenjskih razmer.
121 Program razvoja gozdov Slovenije se spreminja in dopolnjuje v skladu s spremembami v gozdovih in s spremenjenimi
pogoji gospodarjenja.
/3/ Strokovne podlage za program razvoja gozdov Slovenije
izdela Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Zavod), predlog programa 73 razvoja gozdov Slovenije izdela
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, sprejme pa ga Državni
zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.
2. Načrti za gospodarjenje z gozdovi
S.člen
/1/ Z načrti za gospodarjenje z gozdovi se določijo pogoji za
usklajeno rabo gozdov in poseganje v gozdove ter gozdni
prostor, potreben obseg gojenja in varstva gozdov, najvišja
možna stopnja njihovega izkoriščanja ter pogoji za gospodarjenje z živalskim svetom.
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121 Vsebina načrtov za gospodarjenje z gozdovi je javna.
/3/ Načrti za gospodarjenje z gozdovi so po preteku veljavno*
sti dokumentarno gradivo, ki se mora trajno hraniti.
a. Gozdnogospodarski načrti
9. člen
/1/ Gozdnogospodarski načrti so gozdnogospodarski na^1
območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih en^
Gozdnogospodarski načrti se izdelajo kot skupni načrti za ^J
gozdove ne glede na lastništvo ob upoštevanju posebnosti n
posameznih območjih.
iie\
121 Gozdnogospodarski načrti imajo splošni in prostorski• 0"'
ki morata biti med seboj usklajena in se praviloma sprejem®
istočasno.
131 Obvezno izhodišče za izdelavo gozdnogospodarskih na'|
tov so stopnja varovanja okolja pred obremenitvami in va
stveni režimi zavarovanih naravnih bogastev.
/4/ V gozdnogospodarskem načrtu se upoštevajo tudi usm«zr!
tve za gospodarjenje z naravno in kulturno dediščino v g°
nem prostoru, vodnogospodarski pogoji in usmeritve .
zagotavljanje drugih funkcij gozdov, ki jih pripravijo pristoj
organi in organizacije.
10. člen
/1/ V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta obrn0fiv
se ob upoštevanju usmeritev iz programa razvoja 9°,
Slovenije, ugotovljenega stanja gozdov, analize pretekileg
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljen
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v območju določi)
- funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje;
- cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom;
- usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev;
.
- na podlagi bioloških kazalnikov usmeritve za ohranja i
oziroma vzpostavitev naravne avtohtone sestave gozdnih/
Ijenjskih združb ter razmerje med divjadjo in njenim oko'l®.
kar je podlaga za izdelavo lovskogojitvenih načrtov obmoc
/2/ V prostorskem delu gozdnogospodarskega na
območja se prevzamejo območja, ki so razglašena za va
valni gozd oziroma za gozd s posebnim namenom 2 zakono
in določijo:
. na
- območja gozdov s posebnim namenom, kjer je ,ziez^i
poudarjenost funkcij gozdov v širšem interesu; 73 - 9°
za sanacijo;
*
- usmeritve za območja gozdov s posebnim namenom, M"'
izjemna poudarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne sK v
nosti;
- usmeritve za ureditvena območja gozdov;
f0.
- druge podlage za usklajevanje interesov v gozdnem P
štoru.
11. člen
/1/ V splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gosp0,0|3
ske enote se ob upoštevanju usmeritev iz splošnega -g
gozdnogospodarskega načrta območja, ugotovljenega s -t
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti raz
gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja 9
dov v gospodarski enoti določijo:
- funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje;
.nj(ti
- intenzivnost in cilji gospodarjenja z gozdom in goz°
prostorom;
- usmeritve za doseganje ciljev;
.„jti
- ukrepi in načini njihove izvedbe po osnovnih načrtov
enotah gozdnega prostora;
dret
- usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdni"1 0
jem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij.
poročevalk

!

. V prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta gosposke enote se:
Prevzamejo območja, ki so razglašena za varovalni gozd
°^roma za gozd s posebnim namenom z zakonom, in
w>nrtočja iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona;
~j Prevzamejo ureditvena območja gozdov iz prostorskih
Paskih aktov in določijo prostorsko razpršeni gozdovi, ki
Padajo v druga ureditvena območja, za katere veljajo
oiočbe gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote,
njegovega prostorskega dela;
j. d°ločijo območja gozdov s posebnim namenom, kjer je
nos v"13 poudarienost
gozdov v interesu lokalne skup~ določijo območja gozdov za sanacijo;
~ določi intenzivnost gospodarjenja z gozdovi;
^določijo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih
"določi raba gozdov in negozdnih zemljišč, ekološko ozifunkcionalno povezanih z gozdom;
~ 'zdelata pregled in zasnova gozdne infrastrukture in drugih
»crtovanih posegov v gozdni prostor ter določijo večfunkci°nav'na območja;
~ skladu s predpisi o urejanju prostora določijo prostorureditveni pogoji za posege v gozdni prostor po proorsko- ureditvenih enotah.
^ Spiski gozdnih parcel in podatkov o njih iz gozdnogospoJ^skih načrtov gospodarskih enot so uradna podlaga za
l°denje zemljiškega katastra oziroma za določitev katastrskih
Ura* in ka,as,rskih razredov gozdnih parcel. Zavod po
Q ndni dolžnosti pošlje izpiske gozdnih parcel in podatke
l'h organu, pristojnemu za vodenje zemljiškega katastra.
Dri
^'n's,erza
' pristojen
za zadeve,
gozdarstvo,
soglasjuozrazvrščanju
ministrom,
£ istojnim
geodetske
izda vpredpise
?°*dnih zemljišč v katastrsko kulturo ter v kakovostne in
Rastrske razrede.

14. člen
/1/ Svet območne enote Zavoda določi osnutek gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote, svet Zavoda pa osnutek
gozdnogospodarskega načrta območja.
12/ Minister, pristojen za gozdarstvo, odredi javno razgrnitev
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta. Javna razgrnitev traja 14 dni. Med javno razgrnitvijo splošnega dela gozdnogospodarskega načrta se opravi javna obravnava.
O začetku in trajanju ter času javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti na primeren način obveščeni lastniki gozdov
in zainteresirana javnost.
/3/ Po opravljeni javni razgrnitvi in javni obravnavi svet
območne enote Zavoda obravnava pripombe in predloge ter
zavzame do njih stališče. Na tej podlagi Zavod pripravi predlog splošnega dela gozdnogospodarskega načrta. Predlog
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta območja določi
svet Zavoda, predlog splošnega dela gozdnogospodarskega
načrta gospodarske enote pa svet območne enote Zavoda
/4/ Zavod mora k predlogu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta območja pridobiti soglasje ministra, pristojnega
za okolje, k predlogu splošnega dela gozdnogospodarskega
načrta gospodarske enote pa mnenje organizacije, pristojne.
za varstvo naravne in kulturne dediščine, in mnenja lokalnih
skupnosti, na območju katerih leži gospodarska enota.
151 Soglasje oziroma mnenje se mora izdati v enem mesecu po
predložitvi predloga splošnega dela gozdnogospodarskega
načrta. Če soglasje oziroma mnenje ni dano ali odrečeno
v roku, se šteje, da je dano.
/6/ Zavod predloži predlog splošnega dela gozdnogospodar
skega načrta skupaj s predpisanim soglasjem oziroma s predpisanimi mnenji ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.
/7/ Splošni del gozdnogospodarskega načrta območja s predpisom sprejme Vlada Republike Slovenije, splošni del gozdnogospodarskega načrta gospodarske enote pa s predpisom
minister, pristojen za gozdarstvo.

Lovskogojitveni načrti
12. člen
na rtu

^ogojltvenem ' območja se v skladu z zakonom na
u 0,
iad2 n •73
9 ovlienih bioloških kazalnikov usklajenosti divenim
dei '
okoljem in ob upoštevanju usmeritev iz splošnih
gozdnogospodarskih
načrtov območij določijo cilji in
Us
ter
ukrepi za ohranitev populacij divjadi in za zagot"*ritve
Vl
'ev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem.

18/ Prostorske dele gozdnogospodarskih načrtov pripravlja
Zavod, sprejemajo pa se po določbah predpisov o urejanju
prostora.
15. člen
/1/ Splošni del gozdnogospodarskega načrta se praviloma
izdeluje za 10 let. V obdobju, dokler obnovljeni splošni del
gozdnogospodarskega načrta še ni sprejet, se uporablja dotedanji načrt.

C

' ®°*dnogojltvenl načrti
13. člen

J'®°*dnogojitveni načrt je izvedbeni načrt splošnega dela
Sg dnogospodarskega načrta gospodarske enote, v katerem
ru, P° Posameznih gozdnih ekosistemih oziroma njihovih
^ "h določijo:
n
- oh*d
°gojitveni cilji, smernice in ukrepi za gospodarjenje;
869, intenz
- oh
'vnost in nujnost gojitvenih in varstvenih del;
oby£n°čia, kjer posamična izbira dreves za možni posek ni

121 Gozdnogospodarski načrt se med veljavnostjo spremeni
ali dopolni, kadar je to potrebno, zaradi nepredvidenih sprememb v gozdovih ali v poudarjenosti njihovih funkcij, zaradi
potreb urejanja prostora, zaradi uskladitve z gozdnogospodarskim načrtom višje ravni ali s programom razvoja gozdov
Slovenije oziroma s prostorskimi planskimi akti višje ravni.

a 0vn in
- ^"ačini
* in
' pogoji
prostorski
obseg sečenj;
za pridobivanje
lesa;

/3/ O pobudi za spremembo ali dopolnitev splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta odloči minister, pristojen za
gozdarstvo.

8kw?rn'ce in dela za sočasno ohranjanje in pospeševanje
/2/ '°skih
in socialnih funkcij gozda.
a
2a l"
m Podlagi gozdnogojitvenega načrta se izberejo drevesa
°žni posek in s tem določi njegova največja količina.
^pozdnogojitveni načrti se morajo zaradi sprememb, ki
z razv em
9o*ri'°
°i
gozdov ali zaradi zunanjih vplivov na
d
Ustr Zn °P°,njevati oziroma obnavljati tako, da se temu
na ® ° prilagodijo gozdnogojitveni cilji in ukrepi ter da se
/4/ p0v° določi obseg gojitvenih in varstvenih del.
°segi v prostor niso predmet gozdnogojitvenega načrta.
n,

^ov°P*k

Por

priprave ln 8 re eman a

oče valeč

P l

i gozdnogospodarskih

/4/ Spremembe in dopolnitve gozdnogospodarskih načrtov se
sprejemajo na enak način in po enakem postopku kot gozdnogospodarski načrti.
16. člen
Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje in prostor, in ministrom, pristojnim za
varstvo naravne oziroma kulturne dediščine, predpiše vsebino načrtov za gospodarjenje z gozdovi, roke in podrobnejši
postopek sprejemanja splošnih delov gozdnogospodarskih
načrtov ter način spremljanja njihovega izvajanja.
7

3 III. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
1. Gojenje In Izkoriščanje gozdov

/3/ Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše minlrnal^j
pogoje, ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolni0**
izvajalci.

17. člen

20. člen

/1/ Na podlagi gozdnogojitvenega načrta izda Zavod lastniku
gozda, po predhodnem svetovanju in skupni izbiri dreves za
možni posek, odločbo v upravnem postopku. Z odločbo se
določijo:
- potrebna gojitvena dela za obnovo gozdov in nego mladja
do vključno nege letvenjaka ;
- potrebna varstvena dela;
- usmeritve ter roki za Izvedbo in ponovitev posameznih
gojitvenih In varstvenih del;
- količina In struktura dreves za največji možni posek;
- usmeritve in pogoji za sečnjo In spravilo lesa;
- usmeritve In pogoji za pridobivanje smole in okrasnih
dreves;
- obdobje, za katero je odločba izdana.

/1/ Za pripravo prostorskih planskih aktov za ur0d'jy®!!j
območja po drugih predpisih izdela Zavod strokovne Podla?13
za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem ozlro"
s skupinami gozdnega drevja zunaj naselij.
/2/ Za posege v posamično gozdno drevje in v skupine 9°^
nega drevja zunaj naselij izda Zavod lastniku strokovno na*11
dilo za poseg. Pri pripravi navodila sodelujejo tudi organ r
clje, pristojne za varstvo okolja in varstvo naravne ter kuttu
dediščine.
21. člen

/21 Možni posek po prejšnjem odstavku je največja količina
drevja v bruto m3, ki jo sme posekati lastnik gozda med
veljavnostjo odločbe Iz prejšnjega odstavka.

0
/1/ Za posege v gozd in gozdni prostor je potrebno dovolj
"''
ro9
za poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju P ;°,«
K dovoljenju za poseg v prostor se mora pridobiti sogia®'
Zavoda.

/3/ Dela v gozdovih morajo biti opravljena v ustreznem letnem
času na način, s katerim se najmanj ogroža gozdni ekosistem
in da se zagotavljata varstvo gozdov in varnost ljudi. Nastale
posledice poškodb tal je treba odstraniti takoj po končanem
spravilu oziroma prevozu.

/2/ Soglasje Zavoda se mora pridobiti tudi k,dovoljenju0
poseg v prostor za graditev objektov zunaj gozda, osie
če J (
poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali P ° m
delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem
funkcije gozdov.

/4/ Sečnja gozdnega drevja ter pridobivanje smole in okrasnih
dreves se smeta opravljati le na podlagi odločbe iz prvega
odstavka tega člena.

/3/ Soglasja iz prvega In drugega odstavka tega fi,ensev
®aa
mogoče izdati, kadar je pričakovati, da bodo vplivi P°
v prostor razvrednotili ali poškodovali gozd.

/5/ Ne glede na prejšnji odstavek lahko lastnik gozda brez
odločbe iz prvega odstavka tega člena seka gozdno drevje na
območjih, določenih v gozdnogojitvenem načrtu, kjer posamična Izbira dreves za možni posek ni obvezna.

22. člen

/6/ če se lastnik gozda odloči za premeno gozdov, mu pogoje
za njeno izvedbo določi Zavod z odločbo v upravnem postopku.
17/ Podrobnejše predpise za izvajanje sečnje, ravnanje s sečnimi ostanki, spravilo, prevoz in zlaganje gozdnih lesnih sortlmentov izda minister, pristojen za gozdarstvo.

/1/ Posek na golo kot način gospodarjenja z gozdovi je pf0P°
vedan.
/2/ Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka se gozd
poseka na golo, če je to predvideno v splošnem delu goz° ^
gospodarskega načrta zaradi gozdnogojitvenih ukrepov bi
je to potrebno zaradi sanitarne sečnje oziroma opravi)8
preventivnih varstvenih del.
23. član

16. člen
/1/ V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje
rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost
gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali
namen.
/2/ Ne glede na prejšnji odstavek lahko lastnik gozda v lastnem gozdu pridobiva seme gozdnih dreves, steljo in druge
gozdne dobrine, če se s tem ne povzroči opustošenje. 73
13/ Prevoz in prodaja okrasnih dreves sta dovoljena, če je
okrasno drevo opremljeno s plombo, iz katere sta razvidni
izvorno gozdnogospodarsko območje in leto poseka. Plombe
izdaja Zavod.
/Al Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati,
razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.
19. člen
/1/ Dela v svojem gozdu opravljajo lastniki gozdov, njihovi
zakoniti dediči in njihovi zakonci.
121 Dela v gozdu lahko opravljajo tudi za ta dela registrirane
fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki
izpolnjujejo predpisane pogoje.
8

/1/ Lastnik gozda mora obnoviti gozd, ki je bil opustošen ®
v nasprotju s predpisi posekan na golo. Rok za obnovo 0°
določi Zavod z odločbo v upravnem postopku.
/2/ Zavod v sodelovanju z lastnikom gozda zagotovinara
obno^
gozda na pogoriščih in v gozdovih, poškodovanih v
,ajtujmah. Povzročitelj požara je odškodninsko odgovoren ev
>
niku gozda za povzročeno škodo in izgubljeni dobiček, R
bliki Sloveniji pa za stroške obnove gozda.
24. člen
/1/ Ograditev posameznih delov gozda se lahko dovoli. C®
»o:
- predvideno v gozdnogojitvenem načrtu zaradi zaščite n1 ^
dja ali varstva gozdov pred divjadjo za čas, ki je potreben
uskladitve populacije divjadi z okoljem;
njh
- potrebno zaradi zaščite vodnih zajetij, varstva nara ^
znamenitosti oziroma redkosti, kulturnih spomenikov
znanstveno- raziskovalnih proučevanj.
/2/ Za postavitev ograje iz prejšnjega odstavka izda dovoijeni®
Zavod na predlog organa, organizacije ali posameznika0
dneh. Z dovoljenjem se lahko določijo tudi ukrepi za om i
gibanja znotraj ograjenega gozda.
poročevalk

^'
Ogradi se lahko tudi gozd s posebnim namenom, če je to
Q
oločeno z aktom o razglasitvi gozda za gozd s posebnim
"amenom.
25. člen
V gozdovih, v katerih bi se z nabiranjem živali, plodov, gob
™'. rastlin ogrožala katera koli rastlinska ali živalska vrsta
oziroma funkcija gozdov, se lahko nabiranje omeji ali prePove. Omejitev vrste, količine, načina, kraja in časa nabiranja
^Prepoved nabiranja predpiše minister, pristojen za gozdar90zdovih
kjer lastnik
drevje
goji prepove.
tudi zaradi
plodov, na
se
anko drugjm 'nabiranje
takih
plodov
Prepoved
Predlog lastnika gozda odredi pristojni organ lokalne skupno-

26. člen
'V spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih sortimentov
JJJ mogoče opraviti drugače ali bi bil drugačen način nesorazmerno dražji, mora lastnik oziroma uporabnik:
~ 9ozda dovoliti začasno spravilo, začasen prevoz ali
9ozcfn0 z'°*'tev
90Zdnih lesnih sortimentov v svojem
"" kmetijskega zemljišča dovoliti v nerastni dobi začasen
Prevoz
ali začasno zložitev tujih gozdnih lesnih sortimentov
na
svojem zemljišču.
d'oseči
^e ures
ničevanja pravic
iz prejšnjega
odstavka
ni mogoče
sporazumno,
izda Zavod
na zahtevo
stranke
o tem
I °čbo v upravnem postopku. V odločbi se v skladu s predpsi o razlastitvi določi tudi višina odškodnine za začasno
^Porabljena zemljišča. Zoper del odločbe, s katerim se odloči
Pravici iz prejšnjega odstavka, je možna pritožba na ministrvo, pristojno za gozdarstvo. Pritožba zoper ta del odločbe
o? zadrži njene izvršitve. Zoper del odločbe, s katerim se 73
Dn ♦ 0 viSini
odškodnine, ni možna pritožba v upravnem
pač a lahk
?aht
P odloči
o vsaka
stranka
v nadaljnjih
30 dneh
anteva, da o tem
sodišče
v nepravdnem
postopku.

stvena dela opravi tudi brez odločbe iz prvega odstavka tega
člena, mora pa o tem predhodno pisno obvestiti Zavod.
/3/ Če je v gozdovih toliko porušeno biološko ravnotežje, da
ga ni mogoče vzpostaviti z ukrepi iz prvega odstavka tega
člena, ali če obstaja nevarnost druge velike škode, Zavod
obvesti o tem ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Minister,
pristojen za gozdarstvo, odredi dodatne ukrepe za varstvo
gozdov in določi izvajalce za njihovo izvedbo.
/4/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpise o varstvu
gozdov, v katerih podrobneje predpiše načine izvajanja del
v gozdovih ter pogoje za drugo rabo gozdov.
30. člen
/1/ Lastnik mora gozdne lesne sortimente smreke, bora in
bresta oziroma posekana drevesa smreke, bora in bresta in
njihove panje po sečnji obeliti ne glede na to, ali so bili
posekani v gozdu ali zunaj njega.
/2/ Gozdne lesne sortimente smreke, bora in bresta, ki jih niso
napadli podlubniki, je dovoljeno spravljati, prevažati, skladiščiti na skladiščih za strojno lupljenje in obratih za mehansko
predelavo lesa ali predelovati izjemoma tudi v lubju, vendar
morajo biti obeljeni ali predelani in njihovi ostanki porabljeni
ali predelani:
- pri sortimentih iz zimske sečnje (od 1. novembra do 31.
marca) do 15. maja, na Krasu pa do 1. maja,
- pri sortimentih iz letne sečnje (od 1.aprila do 31. oktobra)
v 30 dneh po sečnji.
/3/ Gozdni lesni sortimenti iglavcev in bresta, ki so jih na
skladišču napadli podlubniki, se morajo takoj obeliti oziroma
strojno olupiti, podlubniki pa se morajo uničiti.
/4/ Zavod lahko izda dovoljenje za prevoz gozdnih lesnih
sortimentov, ki so jih napadli podlubniki, na skladišča za
strojno obeljenje, če je zagotovljeno, da bodo ti sortimenti
v dveh dneh obeljeni in podlubniki uničeni.
31. člen

Varstvo gozdov

/1/ Uporaba kemičnih sredstev v gozdu je prepovedana.
27. člen

za
r"av°d emora
g°tavljati
spremljanje in krepitev biološkega
za
Pre*°'Valno
*'a 'n zat0
90toviti izvajanje preprečevalnih in preza,iralnih
tehn hoel ne smejo
~ preprečevati.
ukrepov. Lastniki gozdov izvajanja

28. člen
Lastniki in drugi uporabniki gozdov morajo izvajati vse
Pisi o varstvu gozdov predpisane ukrepe za preprečitev
ž ^ftrtje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij
Prp Prečitev
!*' la^ko
ravnotežje v gozdu, ter za
drugeporušijo
škode vbiološko
gozdovih.
in

/2/ Ne glede na prejšnji odstavek se v gozdu izjemoma lahko
uporabljajo atestirana kemična sredstva, ki ne ogrožajo biološkega ravnotežja, za zaščito gozdnega mladja pred divjadjo in
za zatiranje prenamnoženih populacij žuželk, ki jih ni mogoče
drugače številčno zmanjšati.
131 Dovoljenje za izjemno uporabo kemičnih sredstev iz drugega odstavka tega člena, s katerim se določi tudi način
njihove uporabe, izda Zavod v upravnem postopku. Rok za
izdajo dovoljenja je dva dni.
/4/ Ne glede na prepoved iz prvega odstavka tega člena se
atestirana kemična sredstva, ki ne ogrožajo biološkega ravnotežja, lahko uporabljajo za gašenje gozdnih požarov.
32. člen

0 po pre šn
niki^^P
i jemkiodstavku
morajo
zagotoviti
tudi lastna 9ozdnega drevja,
raste zunaj
gozda,
in lastniki
ter
zak niki zemljišč, ki po tretjem odstavku 2. člena tega
°na niso gozd, in negozdnih zemljišč v bližini gozda.

Paša v gozdovih je prepovedana.
33. člen

29. člen
1 2av

d'
0o

°d lastniku gozda z odločbo v upravnem postopku
rr sanitarne sečnje in preventivna varstvena dela ter rok,
ih mora
nio«
opraviti. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži
1 ne ' '
izvršitve.
^ Lastnik gozda lahko sanitarne sečnje in preventivna varPoročevalec

/1/ V gozdu ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih kuriščih in
zaradi zatiranja podlubnikov.
/21 Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za
zemljišča, ki po tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso
gozd.
/3/ Prepovedano je sežigati kmetijske ostanke na njivah ali
9

požigati travišča in ledine na območju, kjer ogenj lahko
ogrozi gozd.
34. člen
/1/ Gozdove na Krasu in druge gozdove, ki so posebno ogroženi zaradi požara, določi za požarno ogrožene gozdove
lokalna skupnost, na območju katere ležijo, na predlog Zavoda.
/2/ Za varstvo gozdov pred požarom na Krasu in v drugih
požarno ogroženih gozdovih se sprejmejo in izvajajo ukrepi,
predpisani za varstvo pred požari.
/3/ V gozdovih iz prvega odstavka tega člena je prepovedana
uporaba 73 odprtega ognja.
35. člen
/1/ Zavod spremlja obseg in stopnjo razvrednotenja in poškodovanosti gozdov ter o tem obvešča pristojna ministrstva, ki
odredijo ukrepe za odpravo vzrokov razvrednotenja oziroma
poškodovanosti gozdov.
12/ Povzročitelj razvrednotenja oziroma poškodovanja gozda
mora lastniku takega gozda plačati odškodnino v skladu
s predpisi o varstvu okolja.
36. člen
/1/ V gozdovih se morajo v skladu s splošnimi deli gozdnogospodarskih načrtov ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti
habitati vseh avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. V gozdovih s spremenjeno sestavo gozdnih življenjskih združb se
mora postopno ponovno vzpostaviti njihova naravna sestava.
/2/ Številčnost populacij avtohtonih vrst prosto živečih živali
v gozdnem ekosistemu mora zagotavljati biološko ravnotežje
ter ne sme ogrožati razvoja gozda ali preprečevati uresničevanja ciljev gospodarjenja z njim.
3. Gradnja In vzdrževanje gozdne infrastrukture
37. člen
/1/ Gozdna infrastruktura se mora načrtovati, graditi in vzdrževati tako, da se ob upoštevanju tehničnih, gospodarskih in
ekoloških pogojev gozdna tla, rastlinstvo in živalstvo čim
manj prizadenejo.
/2/ Pri načrtovanju gozdnih cest je treba poleg pomena
gozdne ceste za gospodarjenje z gozdovi in prilagajanja
naravnemu okolju upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih
kmetij ter turistične in rekreativne potrebe.
/3/ Gozdne prometnice se morajo graditi, vzdrževati in uporabljati tako, da se ne:
- ogrozijo vodni viri;
- povzročijo erozijski procesi;
- prepreči odtok visokih vod iz hudournikov;
- poveča nevarnost plazov;
- poruši ravnotežje na labilnih tleh;
- poslabša odtok padavinskih vod, tako da bi bila ogrožena
kmetijska ali druga zemljišča ali da bi bil ogrožen obstoj
gozda ali onemogočen njegov razvoj;
- prizadenejo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali;
- prizadene naravna ali kulturna dediščina;
- ogrozijo druge tu«kcije oziroma večnamenska raba
gozdov.
/4/ Minister, pristojen za gozdarstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, izda predpise o gradnji, vzdrževanju in
načinu uporabe gozdnih prometnic.
10

38. člen
/1/ Gozdne ceste, ki se uporabljajo predvsem za gospodari®
nje z gozdovi, so sestavni del gozda.
121 Gozdne ceste, ki omogočajo tudi dostop do kmetij, zase1
kov oziroma vasi, turističnih objektov, izletniških in drug
podobnih krajev, so gozdne ceste z javnim značajem.
z
131 Lastniki gozdov morajo zagotoviti vzdrževanje g°
dn^
cest v skladu s programom, ki ga pripravi Zavod. Ce last" j
gozdov ne zagotovijo vzdrževanja gozdnih cest, ga zagoto
lokalna skupnost. Če tudi lokalna skupnost vzdrževanja goz°
nih cest ne zagotovi, ga zagotovi Zavod.

/4/ Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest zagotavljajo
gozdov, uporabniki gozdnih cest, lokalne skupnosti in Rep
blika Slovenija. Delež sredstev, ki se za vzdrževanje gozdin
cest zagotovi iz proračuna Republike Slovenije, je odvisen
uporabe gozdne ceste za namene iz drugega odstavka teg
člena.
39. člen
/1/ Gozdne ceste praviloma lahko uporabljajo tudi drugi up°
rabniki, morajo pa biti označene, da so gozdne ceste in da I
drugi uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.
121 Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skia^u
z režimom uporabe, ki ga določi Zavod v sodelovanju z
niki gozdov.
/3/ Zavod v sodelovanju z lokalno skupnostjo označi
ceste in režim njihove uporabe z opozorilnimi tablami
roma drugimi znaki.
/4/ Za gozdne ceste v varovalnih gozdovih in v gozdo^
s posebnim namenom, v požarno ogroženih gozdov'n
v gozdovih, ki so v prostorskih delih gozdnogospodars
načrtov določeni kot območja, pomembna za ohranitev P.
sto živečih živali, oziroma v drugih podobnih primerih, Za
določi poseben režim prometa.
40. člen
lA
/1/ Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena rei®
gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma p
ženja.
... nad
/2/ Ob veliki razmočenosti gozdnih cest je vožnja z voz"■
.n
v0
določeno težo prepovedana. Največjo dovoljeno težo
afi
trajanje prepovedi določi in ju na opozorilnih tablah oz
Zavod.
41. člen
/1/ Uporabniki gozdnih cest, ki z vozili trajno al^ačua0S|je°
čezmerno uporabljajo gozdne ceste, morajo pridobiti dov
nje lastnika gozdne ceste.
121 Uporabniki gozdnih cest iz prejšnjega odstavka mora'
zagotoviti odpravo posledic njihove čezmerne uporabe.
42. člen
s0
/1/ Kadar sečnje ali druge obdelave gozdnih lesnihcestl
^i^je
tov oziroma spravila ni mogoče opraviti zunaj
.. Jjijo
treba gozdno cesto zapreti. Zaporo s prometno signali*: a
označi izvajalec del, ki mora zato pridobiti dovoljenje Za«
Dnevna zapora lahko traja največ 10 ur, označena m°rata |3
njen začetek in konec. Kadar traja zapora več dni, iz ^
Zavod v sodelovanju z lastnikom gozdne ceste poseben n
prometa in ga označi na opozorilnih tablah.

121 Trajno in popolno zaporo gozdnih cest Zavod ozna
poročevalk

ri(.?esfn°—prometnimi znaki za prepoved prometa. Zavod
i' katere gozdne ceste se zaprejo z zapornico.
odastavka
?aporetega
gozdnih
razenzazapore
po določbi
prvega
člena, cest,
ne veljajo
prebivalce
bližnjih naselij,
dnevno uporabljajo te ceste.

V pogodbi se določi lastniku gozda tudi višina odškodnine za
zmanjšano lesnoproizvodno funkcijo in višina povračila za
izvedbo v pogodbi določenih del.
V. PROMET Z GOZDOVI

^VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDOVI S POSEBNIM NAME47. člen
43. člen
9ozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe,
. oje zemljišče in nižje ležeča zemljišča, in gozdovi, v katerih
em no
a , .
ra?
poudarjena
koli druga ekološka funkcija, se
*9lasijo za
varovalnekatera
gozdove.
44. člen
'J/ ®°zdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna
nia
higlensko-zdravstvena
funkcija
ali funkcija
varovala naravne
in kulturne dediščine,
se razglasijo
za gozdove
Posebnim namenom.
j^.,1Gozdovi, v katerih je Izjemno poudarjena zaščitna, rekrelurl8,ICna
n
lahi?
' poučna,
ali estetska
funkcija, se
*o razglasijo za
gozdoveobrambna
s posebnim
namenom.
3
lih ■®.kiozdovl
posebnimzanamenom
so tudi gozdovi
območso razglašena
naravne znamenitosti
ponapredpisih
var
stvu naravne dediščine.

pravne znamenitosti oziroma redkosti v gozdu oziroma
viSMdnem
Pr°storu so gozdna drevesa s premerom v prsni
nad 120 cm ln
d# 1 me<rićnim gozdna drevesa z Izjemnimi botaničnimi,
no« <er de ''zda
biotopsklml ali oblikovno estetskimi lastDn.
" 9° ' kl 30 posebno pomembni za ohranitev
»Jeznih
avtohtonih
rastlin ali prosto živečih živali, in se
v
arujojo po predpisih, ki urejajo varstvo naravne dediščine.
45. člen
pr'Varovalni
gozdovi In gozdovi s posebnim namenom Iz
e a
odstavka 44. člena tega zakona so zavarovano
na fl9
vno bogastvo In se razglasijo z zakonom.
oz

® dovl s posebnim namenom iz drugega odstavka 44.
t6ga zakona se
9os
razglasijo
s prostorskim
p ®P°darskega načrta
gospodarske
enote, delom
če je gozdnoIzjemna
udarjenost funkcij gozdov v interesu lokalne skupnosti,
obm0fT1aa 8iePros,
or3kim delom gozdnogospodarskega načrta
Intls ' ' 'e ,zredna poudarjenost funkcij gozdov v širšem
46. člen
ali ? predPisom, s katerim se gozd razglasi za varovalni gozd
<ja I gozd s posebnim namenom, se določijo režim gospo?afan)a s takim
gozdom, izvajalec tega režima in zavezanec
n6 9°t°vitev sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi posebre ma
M ern *'
na
ali posebnega režima ureditve in
e gozdagospodarjenja
s posebnim namenom.
/2/ £ Se z raz la
s Do
9 sitvijo gozda za varovalni gozd ali za gozd
9ozriaa6
namenom omeji lastninska pravica, ima lastnik
r0m Pravico do odškodnine po predpisih o razlastitvi ožilo!^ 'ahko zahteva, da mu Republika Slovenija oziroma
9ozci s skuPnost, ki je gozd razglasila za varovalni gozd ali
m0r a , a Posebnim namenom, ta gozd odkupi. Razglasitelj
' gozd odkupiti.
/3/
ela
Pou? ' potrebna zaradi zagotovitve posamezne izjemno
s Po \ie9e socialne funkcije v gozdu, ki ni razglašen za gozd
take 9a n'm namenom, se določijo s pogodbo med lastnikom
gozda in državo oziroma lokalno skupnostjo.
Po

'o čevalec

/1/ Republika Slovenija ima predkupno pravico pri nakupu
gozdov iz 43. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 44.
člena tega zakona, razen če je izjemna poudarjenost funkcije,
zaradi katere so gozdovi razglašeni za gozdove s posebnim
namenom, v interesu lokalne skupnosti.
/2/ Lokalna skupnost, na območju katere ležijo gozdovi, ki se
prodajajo, ima predkupno pravico pri nakupu gozdov iz drugega in tretjega odstavka 44. člena tega zakona, če je izjemna
poudarjenost funkcije, zaradi katere so gozdovi razglašeni za
gozdove s posebnim namenom, v interesu lokalne skupnosti.
Če lokalna skupnost predkupne pravice ne uveljavi, jo ima
lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja.
/3/ Razen v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
ima lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja,
prednostno pravico pri nakupu tega gozda. Če ta prednostne
pravice ne uveljavi, ima prednostno pravico drug lastnik,
katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.
/4/ Za postopke in roke prodaje gozdov, uveljavljanje prednostne pravice In pogoje za menjavo gozdov se smiselno
uporabljajo določbe zakona o kmetijskih zemljiščih, če nI
s tem zakonom določeno drugače.
/5/ Republika Slovenija gozdov v svoji lasti ne sme odtujiti.
Izjemoma lahko odproda ali zamenja le gozdove, ki ležijo kot
osredki med gozdovi v zasebni lastnini.

VI. FINANCIRANJE
48. člen
/1/ V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva
za:
- javno gozdarsko službo;
- načrtovana dela v varovalnih gozdovih in hudourniških
območjih v zasebnih gozdovih;
- dela, za katera mora Zavod zagotoviti izvedbo;
- izplačila odškodnin in povračil v skladu s 46. členom tega
zakona in za nakup gozdov, ki jih Republika Slovenija razglasi
za varovalne gozdove oziroma za gozdove s posebnim namenom.
/2/ V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje:
- gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih;
- semenarske in drevesničarske dejavnosti;
- razvojno - raziskovalnega dela v gozdarstvu;
- sanacij in premen v zasebnih gozdovih;
- ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu;
- gradnje in vzdrževanja gozdnih cest;
- obnove gozdov na pogoriščih in v po naravnih ujmah
poškodovanih sestojih;
/3/ Sredstva iz prejšnjih odstavkov se v proračunu Republike
Slovenije zagotavljajo po programu vlaganj v gozdove, ki ga
na podlagi programa razvoja gozdov Slovenije pripravi Zavod.
/4/ Pri sofinanciranju del v gozdovih se upoštevajo vrsta dela,
poudarjenost funkcij gozdov, velikost posesti in socialnoekonomski položaj lastnika gozda. Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpise za uveljavljanje sredstev po prvem in
drugem odstavku tega člena.
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49. člen
/1/ Lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

VIII. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
1. Ustanovitev

/2/ Pristojbina je prihodek proračuna lokalnih skupnosti.
/3/ Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije
v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote
gozdnih cest.
/4/ Pristojbino odmeri in za račune lokalnih skupnosti pobira
državni organ, pristojen za davčne zadeve, hkrati z davkom od
kmetijstva. Glede postopka za odmero, pobiranja in vračanja
pristojbine, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
odloga plačila, poroštva in zastaranja se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja plačevanje davkov fizičnih oseb.

54. člen
/1/ S tem zakonom se ustanovi Zavod za gozdove Slovenij®
121 Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada RePu
blike Slovenije.
/3/ Zavod je pravna oseba s statusom javnega zavoda.
2. Ime in sedež Zavoda
55. člen

VII. JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA

/1/ Ime Zavoda je Zavod za gozdove Slovenije.

1. Dejavnost
50. člen
/1/ Dejavnosti javne gozdarske službe so:
- spremljanje stanja in razvoja gozdov;
- varstvo gozdov;
- usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom,
posamičnimgozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja
zunaj naselij;
- usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest;
- vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo;
- strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov;
- gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih
in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst in
ustanovitvijo in delovanjem semenske banke;
- zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst;
- prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila
sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije.

121 Sedež Zavoda je v Ljubljani.
3. Naloge Zavoda
56. člen

/1/ Zavod mora omogočiti praktični pouk in pripravniško delo
učencem in študentom oziroma diplomantom gozdarstva.

/1/ Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih'
sicer:
- zbira podatke o stanju in razvoju gozdov;
.■ |
- vodi evidence kot baze podatkov za svoje delo in za sta
stično posploševanje;
- spremlja biološko ravnotežje v gozdovih;
- spremlja razvrednotenje in poškodovanost gozdov;
- izdela program varstva gozdov;
- zagotavlja izvedbo ukrepov za varstvo gozdov;
- izdeluje načrte požarnega varstva za gozdove;
,.e
- opravlja naloge poročevalsko. prognostično-diagnostifi
službe;
- izdela strokovne podlage za program razvoja gozdov SK>V
nije;
- pripravi program vlaganj v gozdove;
e
- izdeluje gozdnogospodarske načrte, lovskogojiN®'1 ^
načrte območij ter druge strokovne podlage za gospodarje* !
z divjadjo;
- pripravlja načrte za premeno in sanacijo gozdov;
- usmerjanja in spremlja sanacijo hudourniških območij:
- sodeluje pri prostorskem načrtovanju;
.j.
- sodeluje pri usmerjanju, usklajevanju in opravljanju
skovalne dejavnosti v gozdarstvu in lovstvu;
j.
- pripravlja strokovne podlage za odpiranje gozdov z 9°z
nimi prometnicami;
- načrtuje vzdrževanje gozdnih cest;
v„
- spremlja vzdrževanje gozdnih cest in zagotavlja nleg(
L
a
izvedbo, če je ne zagotovi lastnik gozda oziroma loka
skupnost;
- pripravlja metodologijo za zbiranje podatkov o stanju
razvoju gozdov;
- obdeluje podatke in pripravlja informacije o stanju i" ra
voju gozdov;
,j
- skrbi za popularizacijo gozdov in osveščanje javn°
o pomenu gozdov;
v- skrbi za izobraževanje in prosvetljevanje lastnikov goz"0 '
- zagotavlja sadike gozdnih drevesnih in grmovnih vrst; ^
- prevzema opravljena dela v gozdovih in hudourni'"
območjih, če so financirana ali sofinancirana iz proračun3'
- vodi in odloča o upravnih stvareh iz prvega in šesl®9,
odstavka 17.člena, prvega in drugega odstavka 21
'
prvega odstavka 23.člena, drugega odstavka 24.člena,
e,rte
gega odstavka 26.člena, prvega odstavka 29.člena, ^
L
odstavka 30.člena, tretjega odstavka 31.člena, PrveL
odstavka 42.člena, drugega odstavka 92. člena in drug®"
odstavka 95. člena tega zakona.

121 Izobraževalne organizacije za gozdarstvo na podlagi
pogodbe z izvajalskimi organizacijami zagotovijo svojim
učencem in študentom praktični pouk pri teh organizacijah.

/2/ Naloge iz 2., 6., 18., 24. in 25. alinee prejšnjega odstav"a
Zavod 73 opravlja kot javno pooblastilo.

121 Dejavnosti javne gozdarske službe opravlja Zavod, posamezne naloge iz 1., 2., 5., 7. in 8. alinee prvega odstavka tega
člena Gozdarski inštitut Slovenije, posamezne naloge iz 1., 2.,
3., 5., 6. in 7. alinee prvega odstavka tega člena pa lahko
opravljajo tudi koncesionarji.
/3/ Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana
za opravljanje ustrezne dejavnosti, ki izpolnjuje kadrovske,
tehnološke in prostorske pogoje za to dejavnost. Pogoje za
opravljanje dejavnosti predpiše minister, pristojen za gozdarstvo. Koncesije podeljuje minister, pristojen za gozdarstvo, na
predlog Zavoda.
/4/ Delo Zavoda in koncesionarjev nadzira ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
51. člen
Lastniki gozdov ne smejo ovirati izvajanja nalog javne gozdarske službe.
52. člen
Minister, pristojen za gozdarstvo, predpiše podrobnejše
pogoje iz 70. člena tega zakona, program pripravništva, program in postopek strokovnega izpita ter program in postopek
strokovnega izpopolnjevanja.
53. člen
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poročevalk

57. člen
na,0 iz
DoHi°'e8^ za
9 prejšnjega člena Zavod pripravlja strokovne
oc|
nada*ira
■ njihovo
dajanje
načrtovanih
del v opravljena
državnih gozdovih,
opravljanje
in prevzema
dela, če
p ?a ta dela
pooblasti
Sklad
kmetijskih
zemljišč
in
gozdov
1
Slovenije.
121 S soglasjem ustanovitelja Zavod lahko opravlja tudi druge
"aloge

®r9aniziranost in organi Zavoda
58. člen
Zavod •ma območne enote po gozdnogospodarskih ob^Oćjih

- obravnava pripombe in predloge iz javne razgrnitve in javne
obravnave gozdnogospodarskih načrtov in zavzame do njih
stališče;
- določi predlog splošnega dela gozdnogospodarskega
načrta gospodarske enote;
- predlaga program dela območne enote;
- predlaga finančni načrt območne enote;
- sprejema poročila o opravljenem delu v območni enoti;
- opravlja druga dela v skladu s statutom.
121 Po tretjino članov sveta območne enote sestavljajo predstavniki:
- lastnikov gozdov;
- lovstva, kmetijstva, varstva narave in varstva naravne ter
kulturne dediščine;
- ustanovitelja in lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega
območja.
65. člen

59. člen
P/pani
Zavoda so svet Zavoda, direktor Zavoda in strokovni
a¥e
' Zavoda.

/1/ Vodja območne enote organizira in vodi delo ter poslovanje območne enote in je odgovoren za strokovnost njenega
dela.

60. člen

121 Vodje območnih enot imenuje in razrešuje svet območne
enote s soglasjem direktorja Zavoda.

Ve Za
ennf
' voda sestavljajo
predstavniki
svetov območnih
o>.
ustanovitelja,
izobraževalnih
in raziskovalnih
organizas
Področja gozdarstva.

Zavoda ima naslednje naloge:
- d i • osnu,ek
programa razvoja gozdov Slovenije;
osnu,ek
osn "tek lovskogojitvenega
gozdnogospodarskega
načrta območja;načrta območja in
a
,
°loči
predlog
splošnega
dela gozdnogospodarskega
n
ačrta območja in predlog lovskogojitvenega načrta ob"ločja;
~ snr6-me
Pro9ram dela Zavoda;
- - !me finančni načrt in zaključni račun Zavoda;
- 0Pre
'emadruga
poročila
delu Zavoda;
Pravlja
delao vopravljenem
skladu s statutom.
d
robnejša sestava in naloge sveta Zavoda se določijo
'atuton
~
am Zavoda.

s*£>

61. člen
/1/
Zavodekt0r Zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje
zastopa Zavod in e
^onUosTcn^z'1'3
) odgovoren za
Slove^tor'a

66. člen
/1/ Strokovni svet območne enote je kolegijski strokovni
organ območne enote. Strokovni svet območne enote obravnava strokovna vprašanja, povezana z gozdarstvom in lovstvom v gozdnogospodarskem območju, in predlaga rešitve
in priporočila.
121 Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta
območne enote se določijo s statutom Zavoda v skladu z zakonom.
5. Pravice, obveznosti .in odgovornosti Zavoda v pravnem
prometu
67. člen
/1/ Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
/2/ Premoženje Zavoda je last Republike Slovenije. Zavod
gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi,
ki jih pridobi v skladu s tem zakonom.

Zavoda imen

uje in razrešuje Vlada Republike

62. člen
'1/
Ovni svet Zavoda e
*av0d?*
j kolegijski strokovni organ
nja a' Strokovni svet Zavoda obravnava strokovna vprašaezana z
'n Drir*
gozdarstvom in lovstvom, in predlaga rešitve
/2/ S oroči'a
,aVa natin
Zavodaa se določijo
'
oblikovanja
in naloge
strokovnega
sveta
s statutom Zavoda
v skladu
z zakonom.
63. člen
On9ani
0bijj"'xc območnih enot so svet območne enote, vodja
ne enote in strokovni svet območne enote.

/3/ Za upravljanje premoženja je Zavod odgovoren ustanovitelju. Zavod 73 mora uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
6. Sredstva za delo Zavoda
68. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnost*
- iz proračuna Republike Slovenije;
- s prodajo storitev drugim;
- z dotacijami, darili in iz drugih virov.
7. Druge medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in Zavodom
69. člen

64. člen
'V Svet
- doinx
enote

e enote ima
osnu,ek

nfslednje naloge:
gozdnogospodarskega načrta gospodarske

/1/Ustanovitelj:
'
- spremlja uresničevanje programa razvoja gozdov Slovenije;
- zagotovi ustrezne materialne možnosti za delo Zavoda in
njegov razvoj;

p

°rodeva/ec
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- izda soglasje k statutu;
- Imenuje in razrešuje direktorja;
- Imenuje in razrešuje svoje predstavnike v organe Zavoda in
območnih enot;
- izda soglasje k organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
v Zavodu.
121 Zavod:
- pripravi program dela in finančni načrt;
- skrbi za uresničevanje programa razvoja gozdov Slovenije;
- daje predloge za podelitev koncesije za opravljanje določenih nalog javne gozdarske službe;
- poroča o poslovanju.
8. Delavci v Zavodu
70. člen
Naloge javne gozdarske službe v Zavodu opravljajo delavci, ki
imajo za to ustrezno izobrazbo, ustrezno strokovno usposobljenost za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in
Izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
71. člen
Strokovni delavci Zavoda imajo pravico in dolžnost, da se
strokovno izpopolnjujejo, zato jim mora Zavod omogočiti:
- stalno spremljanje razvoja gozdarskih ved:
- občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih organizacijah;
- občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja.
IX. RAZISKOVALNA DEJAVNOST
1. Skupne določbe
72. člen
/1/ Raziskovalno dejavnost v gozdarstvu In lovstvu opravljajo
raziskovalne organizacije ter druge pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti.
/2/ Temeljna, uporabna in razvojno-raziskovalna dejavnost
v gozdarstvu in lovstvu se opravlja v okviru nacionalnega
raziskovalnega programa in v skladu z njim. Na tej podlagi
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za znanost in tehnologijo, financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne projekte ter raziskovalno in
razvojno infrastrukturo.

- diagnostično službo za gozdove;
- strokovno usmerja In spremlja gozdno semenarsko In o>
vesničarsko dejavnost;
- razvija in strokovno usmerja informacijski sistem za 9°
dove;
8
- pripravlja strokovne podlage in predloge normativov
opravljanje del v gozdovih.
121 Gozdarski inštitut Slovenije Ima naslednja javna poob|a
sti'a:
.i#|
- izdaja potrdila za gozdno seme in sadike v skladu s preoP'
o semenu In sadikah;
i(I)
- opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnl
semenarstvom in drevesničarstvom.
/3/ Gozdarski inštitut Slovenije opravlja program statlstii^
raziskav za gozdove in druge naloge, predvidene z akto
o ustanovitvi in statutom.
X. NADZOR
75. član
/1/ Uresničevanje določb tega zakona in na njegovi oS
izdanih predpisov nadzirajo gozdarski inšpektorji. ? 1\.
v gozdni prostor nadzirajo tudi inšpektorji za lovstvo In r'^
štvo, gradbeni in urbanistični inšpektorji, vsak v okviru svoi
pooblastil.
121 Uresničevanje določb tega zakona o preprečevanju jjj
gašenju požarov poleg gozdarskih inšpektorjev nadzirajo
požarni inšpektorji in organi za notranje zadeve.
76. člen
Za gozdarskega inšpektorja je lahko imenovan diplo"1"!8^
inženir gozdarstva, ki ima najmanj pet let delovnih izku50"|.j,j
področju usmerjanja gospodarjenja z gozdovi ali na podr° \
gojenja in izkoriščanja gozdov, opravljen strokovni izP111 ,e
delo v državni upravi in Izpolnjuje druge splošne p°9
predpisane za delavce v državni upravi.
77. člen

/1/ Gozdarski inštitut Slovenije opravlja raziskovalno dejavnost na področju gozdov, gozdarstva, divjadi in lovstva.

/1/ Pri Izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima flolj figi h
inšpektor poleg pravic In dolžnosti, ki jih ima po
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
đe\»
- pregledovati dela v gozdovih ter dokumentacijo zara .igjo>
in vsa mesta, kjer se v gozdovih sekajo oziroma sp 'pozlagajo in prevažajo gozdni lesni sortimenti iz gozda
trošnika;
,
. .„,h delov
- pregledovati in spremljati uresničevanje splošnin
gozdnogospodarskih načrtov in gozdnogojltvenlh nacr
- ustaviti vsa dela, ki niso v skladu z določbami tega z ih
in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
nozd"
- določiti rok za obeljenje panjev in neobeljenin g« nj«
lesnih sortimentov iglavcev in bresta, za katere je °° {n|K»
predpisano, oziroma odrediti obeljenje na stroške
sortimentov oziroma panjev oziroma skladišča;
nCjr0^'''
- v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, °u
začasne ukrepe, da se škoda prepreči;
vars^°
- pregledovati In spremljati uresničevanje ukrepov za

121 Gozdarski inštitut Slovenije je pravna oseba s statusom
javnega raziskovalnega zavoda.

- preveriti, če izvajalci izpolnjujejo pogoje za opravljani
v gozdovih.

74. člen

121 Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 4. In 5. a
prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve.

/3/ Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za znanost in tehnologijo, usklajuje programiranje in izvajanje raziskovalnega dela.
2. Gozdarski Inštitut
,

73. člen

/1/ Gozdarski Inštitut Slovenije poleg raziskovalne dejavnosti
opravlja naslednje naloge javne gozdarske službe:
- usmerja in strokovno vodi spremljanje stanja razvrednotenja in
poškodovanosti gozdov;
- usmerja in strokovno vodi poročevalsko, prognostično
14

XI. KAZENSKE DOLOČBE
78. člen

^

/1/ Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuj
poročev*leC

Prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

v

I
ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, seka gozdno
drevje, spravlja les, pridobiva smolo ali okrasna drevesa brez
odločbe
ali v nasprotju z njo ali opravlja premeno gozdov
v
nasprotju s pogoji, ki jih določi Zavod (prvi, četrti in šesti
odstavek 17. člena);

2- seka, spravlja, prevaža ali zlaga gozdne lesne sortimente
°ziroma ravna s sečnimi ostanki v nasprotju s predpisi o varstvu gozdov ali ne odstrani posledic poškodb tal takoj po
končanem spravilu oziroma prevozu (tretji odstavek 17.
člena);

20. z gradnjo, vzdrževanjem ali uporabo gozdnih prometnic
ogrozi vodni vir, povzroči erozijski proces, prepreči odtok
visokih vod iz hudournikov, poveča nevarnost plazu, poruši
ravnotežje na labilnih tleh, poslabša odtok padavinskih vod,
prizadene območje, pomembno za ohranitev prosto živečih
živali, prizadene naravno ali kulturno dediščino ali ogrozi
drugo funkcijo ali večnamensko rabo gozdov (tretji odstavek
37. člena);
21. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom
uporabe (drugi odstavek 39. člena);
22. razen za namene gospodarjenja z gozdovi ali reševanja
ljudi oziroma premoženja vozi v gozdu zunaj gozdnih cest
(prvi odstavek 40. člena);

3n s svojim ravnanjem zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovit°st rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža
Njegove funkcije, njegov obstoj ali namen (prvi odstavek 18.
Člena);

23. vozi po gozdnih cestah z vozili prevelike teže, kadar je to
zaradi razmočenosti tal prepovedano (drugi odstavek 40.
člena);

4

24. brez dovoljenja trajno ali začasno čezmerno uporablja
gozdne ceste (prvi odstavek 41. člena);

Pri pridobivanju semena gozdnih dreves, stelje ali drugih
9°zdnih dobrin povzroči opustošenje (drugi odstavek 18.
Člena);
5- seka na golo, čeprav to ni predvideno v splošnem delu
gozdnogospodarskega načrta (drugi odstavek v zvezi s prvim
odstavkom 22. člena);
C
ne obnovi gozda, ki je bil opustošen ali v nasprotju s predpisi posekan na golo, v roku, ki ga določi Zavod (prvi odstavek
*3. člena);
J" kljub omejitvi ali prepovedi, ki jo določi pristojni organ,
9ozdovih nabira živali, plodove, gobe ali rastline (25. člen);
g
v' Preprečuje spremljanje ali krepitev biološkega ravnotežja
gozdu ali izvajanje preprečevalnih ali preprečevalno - zatinih ukrepov (27. člen);
g
■ ne izvede oziroma zagotovi vseh s predpisi o varstvu goz°v Predpisanih ukrepov za preprečitev porušenja biološkega
notežja ali druge škode v gozdovih (28. člen);
v^ne opravi sanitarnih sečenj ali preventivnih varstvenih del
določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo (prvi
odstavek 29. člena);
II

■ ne izvede dodatno predpisanih ukrepov za varstvo gozdov
'Ji odstavek 29. člena);

l,re

1 ? ne obeli gozdnih lesnih sortimentov, posekanih dreves ali
njj'
I n°vih panjev, za katere je obeljenje predpisano (prvi odstaek
30. člena);
bo r 00 ot3e'' ali ne predela gozdnih lesnih sortimentov smreke,
v a ali bresta ali ne porabi ali ne predela njihovih ostankov
Podpisanem roku (drugi odstavek 30. člena);
,al<0 ne ol:)e
brp6sta,
" 9°zc|podlubniki
nih lesnih(tretji
sortimentov
ali
ki' so jih napadli
odstavekiglavcev
30. člena);

j®- brez dovoljenja Zavoda v gozdu uporablja kemična sredjle®j)drugi in tretji odstavek v zvezi s prvim odstavkom 31.
16 ■ Pase v gozdu (32. člen);
Po 7^' na neurelenih kuriščih v gozdovih ali na zemljiščih, ki
dr, tretjem odstavku 2. člena tega zakona niso gozd (prvi in
9' odstavek 33. člena);
ledjna
njivah sežiga kmetijske ostanke, požiga travišča ali
ne
BK 3 na območju, kjer ogenj lahko ogrozi gozd (tretji odsta3. člena);
1g Upora
p0j ar blja odprt ogenj v gozdovih na Krasu ali v drugih
no ogroženih gozdovih (tretji odstavek 34. člena);
p

°ročevalec

25. ovira izvajanje nalog javne gozdarske službe (51. člen).
121 Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
79. člen
/1/ Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji
odstavek 18. člena);
2. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za pogozditev (četrti odstavek 18. člena);
3. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja (drugi odstavek 24. člena);
4. predhodno ni pisno obvestil Zavoda o nameravanih sanitarnih sečnjah ali preventivnih varstvenih delih, ki jih je opravil
brez odločbe (drugi odstavek 29. člena);
I2J Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
80. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz prvega
odstavka 78. člena tega zakona.
81. člen
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če:
1. stori katero od dejanj iz 1. do 4. točke prvega odstavka 79.
člena;
2. se giblje znotraj ogtajenega gozda, kadar je to prepovedano (drugi odstavek 24. člena).
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
82. člen
/1/ Temeljne organizacije združenega dela, delovne skupnosti
in temeljne organizacije kooperantov v sestavi gozdnogospo15

-

darske ali druge delovne organizacije, ki gospodari z gozdovi,
oziroma enovita gozdnogospodarska delovna organizacija in
delovne organizacije in podjetja, ki gospodarijo z gozdovi in
svoje organiziranosti niso uskladile z zakonom o gozdovih
(Uradni list SRS, 18/85, 29/86 in 24/89), ter Vlada Republike
Slovenije sklenejo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona
v skladu s tem zakonom in po pravilih pravnega nasledstva
pogodbo o razdružitvi sredstev in obveznosti do virov sredstev (v nadaljnjem besedilu: premoženje) ter delavcev.
V pogodbi se ugotovijo tudi presežni delavci, posebej presežni delavci, ki bodo postali presežek zaradi vračanja gozdov
po predpisih o denacionalizaciji in zadrugah ter zaradi tega
zakona. V pogodbi se glede na razdružitev in namembnost
sredstev dogovorijo tudi o prihodnji statusni organiziranosti
izvajalskih gozdarskih podjetij oziroma zadrug.

b) v last temeljnih organizacij kooperantov v sestavi gozdnogospodarske delovne organizacije, iz njih nastalih zadrug
oziroma Zadružne Zveze prenese ustrezen del premoženjae
v skladu z merili iz 84. člena tega zakona. To premoženje )
nedeljivo zadružno premoženje;

/2/ Če je temeljna organizacija kooperantov v sestavi gozdnogospodarske delovne organizacije prenehala obstajati in se je
namesto nje ustanovila zadruga oziroma je njene dejavnosti
prevzela zadruga, sklepa pogodbo iz prvega odstavka tega
člena tudi ta zadruga.

Premoženje in delavci se med pogodbene stranke iz prvega
odstavka 82. člena tega zakona razdružijo po naslednjih merilih:

/3/ Če je bila temeljna organizacija kooperantov v sestavi
gozdnogospodarske delovne organizacije likvidirana in preostanek likvidacijske mase prenesen na gozdnogospodarsko
delovno organizacijo oziroma temeljno organizacijo združenega dela ali delovno skupnost v njeni sestavi, sklepa
pogodbo iz prvega odstavka tega člena namesto temeljne
organizacije kooperantov Zadružna zveza Slovenije.

- sredstva v materialni obliki po namenu uporabe;
- sredstva v obliki pravic oziroma terjatev po uporabi pravic
oziroma lastništvu terjatve;
- sredstva v denarni obliki po vrednosti prodaje v zadnjem
letu, zmanjšane za neplačane račune;

/4/ Z razdružitvijo premoženja in delavcev na podlagi sklenjene pogodbe in oblikovanjem subjektov kot pravnih naslednikov prenehajo vse dotedanje medsebojne pravice in obveznosti med novonastalimi subjekti.

- obveznosti do tujih virov sredstev glede na povzročite1!3
obveznosti;
- pasivne časovne razmejitve glede na organizacijsko enoi"'
zaradi katere so nastale;
- lastni kapital (obveznosti do lastnih virov sredstev) P
merilu, kdo ga je ustvaril. Kot izhodišče za ugotovitev la
nega kapitala, ki je bil ustvarjen z gospodarjenjem z družo
nimi in zasebnimi gozdovi, se upošteva začetni kapital p°®
meznega sektorja lastništva z dnem, ko je bilo v gozdnog
spodarski oganizaciji uvedeno skupno gospodarjenje z dru
benimi in zasebnimi gozdovi. Začetni kapital zasebnega se
torja je razlika med poslovnim skladom v končni bilanci stani
pred skupnim gospodarjenjem oziroma organiziranje
temeljnih organizacij in začetno bilanco stanja prvega ie
skupnega gospodarjenja oziroma organiziranja temeljih org
nizacij. Začetni sklad se povečuje z dejansko akumulacij
stopnjo, doseženo z gospodarjenjem z gozdovi posamezneg
sektorja lastništva do dneva razdružitve premoženja. |ZJ
moma se lahko v primeru, ko ni podatkov za obdobje, ko i
bilo uvedeno skupno gospodarjenje, za začetni kapital po1
meznega sektorja upošteva knjižno stanje lastnega kap' *ob nastanku temeljnih organizacij združenega dela in ten1® ^
nih organizacij kooperantov, povečanega za ustrezni de
kapitala skupnih dejavnosti. Tako ugotovljeni začetni sklafl
povečuje z dejansko akumulacijsko stopnjo do dneva razo
žitve premoženja;

/5/ Če pogodba iz prvega odstavka tega člena ni sklenjena
v roku, lahko zainteresirani upravičenec zahteva, da se v 30
dneh začne postopek pred ad hoc arbitražo. Arbitraža vodi
postopek s smiselnouporabo pravil Stalne arbitraže pri
Gospodarski zbornici Slovenije.
/6/ V arbitražo imenuje vsak udeleženec v osmih dneh od
poziva zainteresiranega upravičenca po enega arbitra, ti pa
sporazumno imenujejo predsednika. Če je število arbitrov
vključno s predsednikom sodo, arbitri imenujejo še enega
zunanjega člana.
/7/ Arbitraža odloča o spornem razmerju in s svojo odločitvijo
nadomesti pogodbo iz prvega odstavka tega člena. Odločitev
arbitraže je dokončna in je izvršilni naslov.
/81 Če se arbitraža ne sestgvi ali če ne odloči v štirih mesecih
po vložitvi zahtevka, ima vsak zainteresirani udeleženec pravico predlagati, da o spornem vprašanju odloči sodišče
v nepravdnem postopku.
83. člen
Na podlagi pogodbe oziroma drugega akta iz 82. člena tega
zakona se:
a) v last Republike Slovenije preneseta premoženje organizacij iz prvega odstavka 82. člena tega zakona, namenjeno
opravljanju dejavnosti, ki jih na podlagi tega zakona opravlja
Zavod, in premoženje lovskogospodarskih organizacij združenega dela v sestavi gozdnogospodarskih delovnih organizacij. To premoženje se prenese na Zavod.
Zavod prevzame tudi potrebno število delavcev, ki so opravljali te dejavnosti v gozdnogospodarskih in drugih organizacijah, ki so upravljale gozdove in razpolagale z njimi, in
potrebno število delavcev lovskogospodarskih temeljnih
organizacij združenega dela, ki so bile v sestavi gozdnogospodarske delovne organizacije.
Zavod vodi premoženje, ki ga pridobi od lovskogospodarskih
temeljnih organizacij združenega dela in s poslovanjem s tem
premoženjem, ločeno od svojih drugih sredstev in ga uporablja namensko v skladu s predpisi o divjadi in lovstvu;

c) v upravljanje in razpolaganje izvajalskim gozdarski"z1
podjetjem in drugim organizacijam, ki so gospodarile z g° "
dovi, prenesejo preostalo premoženje in obveznosti v skladu
z merili iz 84. člena tega zakona. To premoženje je družbena
lastnina in se lastnini po predpisih o lastninskem preoblikovanju ptidjetij.
84. člen

a/ Sredstva:

b/ Obveznosti do virov sredstev:

c/ Delavci
se razdružijo glede na svojo usposobljenost in dejanj
opravljanje del za temeljne organizacije kooperantov, lov5
gospodarske temeljne organizacije združenega dela, dej
nosti, ki se prenašajo na Zavod, in dejavnosti v izvajalsK _
gozdarskem podjetju oziroma drugi organizaciji, ki jeosS°^i.
0
darila z gozdovi. Hkrati se ugotovijo delavci, ki P !a[la|jpresežki zaradi vračanja gozdov po predpisih o denacion
zaciji in zadrugah ter zaradi tega zakona.
85. člen
/1/ Z dnem, ki je določen v pogodbi oziroma v drugem a^V^
82. člena tega zakona, dobijo presežni delavci pravice traj
presežnih delavcev.
1
/2/ Sredstva za zagotavljanje pravic presežnim delavcenj
.^
prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna Repu0
Slovenije v skladu z zakonom.

86. člen
QeiP°2ne'e v enem letu P° sklenitvi pogodbe oziroma druoro8 akta iz 8^' 4,ena ,09a zakona se gozdnogospodarske
o laa ?
lastninsko preoblikujejo v skladu z zakonom
stnlnskem preoblikovanju podjetij.
87. člen
SBnH0me
'ine °r9an|zacije kooperantov v sestavi gozdnogoske de,ovne
Vl
vitv tega zakona preoblikujejo
organizacije vseskladu
v šestih
mesecih po uveljaz zakonom.
sdcvT ,eme|ina organizacija kooperantov v sestavi gozdnogotvi t arsko de,ovne organizacije v šestih mesecih po uveljaviz '®9a zakona ne prijavi uskladitve svoje organiziranosti
p5y«n registrskemu sodišču, se zanjo uvede likvidacijski

- republiški gozdarski inšpektor nadzira delo občinskih gozdarskih inšpektorjev, jim daje strokovna navodila in drugo
potrebno strokovno pomoč ter ukrepa v skladu z zakonom.
92. člen
/1/ Lastniki gozdov morajo za gozdove, ki se uporabljajo kot
pašniki oziroma kot obore za rejo divjadi, najpozneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona, prijaviti pristojnemu
organu spremembo katastrske kulture.
/2/ Pred prijavo spremembe katastrske kulture mora lastnik
gozda za to pridobiti soglasje Zavoda. Soglasje se ne izda, če
je v gozdovih iz prejšnjega odstavka poudarjena katera od
ekoloških funkcij.
/3/ Če lastnik gozda ne prijavi spremembe katastrske kulture
v roku iz prvega odstavka tega člena, jo ob pogojih iz prejšnjega odstavka prijavi Zavod na stroške lastnika gozda.

/3, a
'6 bi' nad temedelovne
'in0 organizacijo
kooperantov
v sestavi
«9o?ii
^Hogospodarske
organizacije
do uveljavitve
tega
•tona
uveden
likvidacijski
postopek,
se
ta
prekine
do
uredira
zmerij iz 82. člena tega zakona.

/4/ Če ni pogojev za izdajo soglasja, mora lastnik gozda
prenehati z opravljanjem dejavnosti.

88. člen

/5/ Ministrstvo za obrambo mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona prijaviti pristojnemu organu spremembo katastrske kulture za gozdna zemljišča, na katerih so skladišča ali
vadbeni objekti, namenjeni obrambnim potrebam.

me«8

avod

se organizira in začne z delom najpozneje v treh
®cih po uveljavitvi tega zakona.

C^i.^'P-ve
za organiziranje in začetek dela Zavoda vodi
hJKeec dolžnosti direktorja Zavoda, ki ga imenuje Vlada RepuSlovenije.
3/ D

° začetka delovanja Zavoda usmerjajo gospodarjenje
Slo °2dov
! Gozdnogospodarske organizacije. /4/ Republika
2a g®n'ia iz proračuna zagotovi sredstva za začetek delovanja
z

93. člen
/1/ Prostorski deli gozdnogospodarskih načrtov morajo biti
izdelani pri gozdnogospodarskih načrtih z veljavnostjo od
1.1.1995 dalje.

89. člen

121 Določbe 10., 11. in 14. člena tega zakona glede vsebine in
postopka sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov se uporabljajo za gozdnogospodarske načrte z veljavnostjo od
1.1.1995 dalje, do takrat se uporablja postopek, predpisan
z dotedanjimi predpisi.

razdru
se ?° premoi
i'tve premoženja po 82. do 85. členu tega zakona
zak° n 80 enje
uporablja namensko za dejavnosti po tem
sme od,u i,i
drun * ' zmanne
i ' obremeniti, uničiti ali mu kako
Sati
na sifi an e lravnih
njegovo vrednost. Omejitve se ne nanašajo
kata
' P
Poslov v okviru izvajanja dejavnosti, za
Poo h° 0'eod,u
Podjetje
registrirano, in na sklepanje najemnih
,vi
nje ar
i' knjižno odpisanih sredstev. Za poškodova9ov
orenrnan'San'0 vrednosti 'e uP°rabn|k odškodninsko od-

/3/ Akti o razglasitvi gozdov za varovalne gozdove oziroma za
gozdove s posebnim namenom se morajo uskladiti s tem
zakonom najpozneje v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
Do uskladitve aktov so zavarovano naravno bogastvo gozdovi, ki so kot gozdovi z izjemno poudarjeno katero koli
ekološko funkcijo ali raziskovalno, higiensko-zdravstveno
funkcijo ali funkcijo varovanja naravne in kulturne dediščine
določeni v gozdnogospodarskih načrtih območij z veljavnostjo od 1.1.1991 do 31.12.2000.

d
ortM°9°
be in pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjim
as,a
vkom, so nični.

94. člen
90. člen
/1/ 2 h 6111
tl0 i,,?" uveljavitve tega zakona se ustanoviteljske pravice
za
fakuit i ta
9°zdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški
v nad
Rem.ki,,
'
3ljnjemInštitut
besedilu:
Inštitut)
prenesejo
na Vlado
MU
&like Slovenije.
nadaljuje
s svojim
delom.

/1/ Izjemoma se lahko kot strokovna podlaga za izkoriščanje,
gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodarski načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve
med obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega načrta
gospodarske enote in je to določeno v gozdnogospodarskem
načrtu območja.

z

3korienrioien'e Inštituta postane z dnem uveljavitve tega
'n«ti,u?u,as,nina RePub"ke Slovenije in se dodeli v upravljanje

/2/ Letni gozdnogospodarski načrt iz prejšnjega odstavka
sprejme s predpisom minister, pristojen za gozdarstvo,
v enem mesecu po njegovi predložitvi.

te'gg'ada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi
?a
uskladi us,anovnl
kona
8kt Inštituta z določbami tega

131 Zavod vodi evidenco o uresničevanju letnih gozdnogospodarskih načrtov.

91. člen
'Rjavit« zakona o upravi:
ten« ?.'ai° občinski gozdarski Inšpektorji naloge iz 77. člena
zakona;
P°rod,»valeč

/4/ Do sprejetja prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov v skladu s tem zakonom se gozdovi s posebnim namenom
iz drugega odstavka 44. člena tega zakona določijo s predpisi
lokalnih skupnosti, če je izjemna poudarjenost funkcije gozdov v interesu lokalne skupnosti oziroma s predpisom Vlade
Republike Slovenije, če je izjemna poudarjenost funkcije gozdov v širšem interesu.
17

*
95. člen

98. člen

/1/ Zavod izdela gozdnogojitvene načrte za vse gozdove
v petih letih po uveljavitvi tega zakona.

Sredstva za gojitvena in varstvena dela v gozdovih, ki so lahj^
predmet denacionalizacije, se do pravnomočnosti a
o denacionalizaciji zagotavljajo iz proračuna Republike a
venije.

121 Dokler niso izdelani gozdnogojitveni načrti, izdaja Zavod
lastnikom gozdov namesto odločb po prvem odstavku 17.
člena tega zakona po uradni dolžnosti le odločbe, s katerimi
lastniku gozda določi potrebna varstvena in gojitvena dela za
obnovo gozdov in nego mladja do faze letvenjaka ter roke in
načine za njihovo opravljanje. Lastniki gozda, ki želijo
v gozdu sekati drevje oziroma okrasna drevesa, Zavodu prijavijo sečnjo. Zavod v sodelovanju z lastnikom gozda v 14 dneh
z odločbo odredi drevesa za možni posek oziroma izda
plombe za okrasna drevesa.
96. člen
Lokalne skupnosti prevzamejo v dveh letih po uveljavitvi tega
zakona v upravljanje gozdne ceste, ki omogočajo predvsem
dostop do kmetij, zaselkov oziroma vasi, turističnih objektov,
izletniških in drugih podobnih krajev. Do prevzema gozdnih
cest iz tega člena se zanje uporabljajo določbe 37. do 42., 48.
in 49. člena tega zakona.

99. člen
Do organiziranja in začetka delovanja lokalnih skuPn°S
opravijo njihove naloge, določene s tem zakonom, občin
100. člen
/1/ Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpis iz 19
tega zakona najpozneje v dveh mesecih, druge preop
.
predvidene s tem zakonom, pa najpozneje v enem le,u ¥
uveljavitvi tega zakona.
121 Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se u poradi3'
veljavni predpisi.
101. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
— Zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85,29/86 in i ,g.
- Uredba o urejanju posameznih razmerij iz zakona o g°
vih (Uradni list SRS, št. 31/86 in 18/89).

97. člen
Že začete raziskave na poskusnih ploskvah na gozdnih zemljiščih, ki bodo prejšnjim lastnikom vrnjena po predpisih
o denacionalizaciji, se nadaljujejo in dokončajo tudi po vrniti
gozdov prejšnjim lastnikom.

102. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

i.
Osnutek zakona o gozdovih je bil v Skupščini Republike
Slovenije obravnavan in sprejet na 42. seji Zbora združenega
dela 8. aprila 1992, na 36. seji Zbora občin 22. aprila 1992,
v Družbenopolitič- nem zboru pa obravnavan 12. maja 1992
in sprejet v nadaljevanju te seje 27. maja 1992.
Predlog zakona je bil na dnevnem redu novembrskega zasedanja vseh zborov Skupščine Republike SLovenije, obravnaval in sprejel pa ga je samo Zbor združenega dela.
Prejšnje besedilo predloga zakona, ~<ki je bilo objavljeno
v Poročevalcu št.22/92, je 15. marca obravnaval Odbor Državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Predlagatelj je na seji
odbora pojasnil spremembe, ki naj bi jih vsebovalo prečiščeno besedilo zakona in po razpravi je bil sprejet sklep, da
Državni zbor prečiščeno besedilo predloga obravnava na seji
aprila. Enako stališče do predloga zakona je po obravnavi 17.
marca zavzel tudi Državni svet, na predlog svoje komisije za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pri pripravi predloga zakona je bilo upoštevano, da je bil že
sprejet zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki je olastninil dotedanje družbene gozdove.
Z 11. marcem 1993 so ti gozdovi postali last Republike Slovenije ali občin.
Novo besedilo predloga zakona je pripravljeno na podlagi
prvotnega predloga, amandmajev nanj in predlogov ter pripomb, danih na delovnih telesih Državnega zbora in Državnega sveta.
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II.
1. Stanje gozdov in gozdarstva

qQ$,
Gospodarjenje z gozdovi ureja zakon o gozdovih (Ur. Iistkr m
št. 18/85, 29/86 in 24/89). Čeprav velja sorazmerno tjj0
obdobje, so nekatere njegove določbe že preživete. * ^
sporne določbe, ki urejajo strokovna vprašanja, sP?„aefl'
predvsem določbe o organiziranosti gozdarstva in njeg00 p
financiranju, ki izhajajo iz političnega trenutka, v kater
'
zakon nastal. Zakon določa skupno gospodarjenje
z 9oZ.m,
or anlZ
za katerega je odgovorna gozdnogospodarska 3 zb rapje
predpisuje organiziranost v TOZD in TOK, določa nn0gB
sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo od m3 odkaz* ^
lesa in zaradi te določbe tudi obvezno prodajo lesa zase
lastnikov preko gozdnogospodarske organizacije. 0Z euvel
tvijo zakonov o dohodnini in o prometnem davku s i P,0jK6
halo z zbiranjem sredstev za vlaganje v gozdove iz bio'
^/
reprodukcije, TOZD -i in TOK -i pa so se, v kolikor nz'%L}ill
likvidirani, pri gozdnogospodarskih organizacijah ° ^ je
v po en TOZD in en TOK. Število zaposlenih v gozdarstvu ^
pri tem znižalo od 6.100 v letu 1990 na 3.600 konec leta
V Sloveniji imamo po podatkih gozdnogospodarskih rta^ p
skoraj 1,075.000 ha gozdov, od tega okoli 400.000 ha drie (.
ali občinskih in okoli 675.000 ha zasebnih. Po končanistr" u
onalizaciji bo zasebnih gozdov okoli 80%. Posestna . ngs^
slovenskih zasebnih gozdov se zaradi svoje razdrobil0 ^//i
bistveno razlikuje od posestne strukture v drugih evrop ^
državah. Slovenija ima okoli 300.000 lastnikov gozdov, 0°^.
jih ima polovica površino manjšo od enega ha, le 19%Ia
poročevalk

53 ima
inV
P°vsest
večjo od
3 ha. Povprečna
zaloga
asa 194 m3,
nekdanjih
družbenih
gozdovih, slesna
katerimi
so
Uspodarile gozdnogospodarske organizacije (14), pa 221
* Skupno gospodarjenje z zasebnimi in družbenimi gozie s prelivanjem sredstev za vlaganja v gozdove prispe°, da so se lesne zaloge povečale, povečala se je stabilnost
* s*dov, z nego pa tudi vrednost. Bistveno večja je tudi odpr' 9ozdov s cestami.

^ Sonaravno gospodarjenje z gozdovi
večje potrebe družbe po dobrinah, ki jih nudijo gozV pestr
nim' slovenski
gozdnati
krajini zrastlinskimi
ohranjenimiin gozdni ekosistemi
in njihovimi
avtohtonimi
žival1 vrstam
ien' '2
''v zahtevajo sonaravno, večnamensko gospodartem Bl 9°*d°
'- Slednje je ekološko in ekonomsko varčno, saj
na
vai hi' n naravni obnovi gozda in na njegovih samooblikou ' ^monegovalnih mehanizmih, ki jih pri sonaravnem
dei"
z gozdom izkoriščamo in pospešujemo. Sonaravno
*sP°darjenje z gozdovi na podlagi nege zagotavlja tudi
^^anje kakovosti lesa in vseh dobrin iz gozda, pogoj
' 9°ve uspešnosti pa je načrtno in strokovno delo z gozdom.
v f°"ara*nomu konceptu gospodarjenja vse bolj prehajajo
evro skih
sonara
n
P
držav. P" tem so jim dobrodošle izkušnje
Ijj
ynega gospodarjenja v Sloveniji. Na konferenci o Zemde Jane ru e b la
Pešttr°sti, kije temelj
' sonaravnosti.
i ' sprejeta
konvencija
o biološki
41
Slovenija
je podpisala
tudi
konvencijo, iz katere izhaja protokol o gorskem
gr\*°
u
i-*r - Glavno načelo tega protokola je sonaravno gospodaril6 z gozdom.
n
ne2aravne9a ravnanja z gozdom, ki se bistveno razlikuje od
turnih rih
' narav' tuJ'h- enomernih (npr. golosečnih, monokulkonc
ntatl • Za
*Ptov gospodarjenja, ni mogoče opredeliti z norčkih
gospodarjenje,
kot je to primer v nekaterih evropr
*šiČrŽavah Paradi tega ne bi bilo pravilno, če bi zakonske
driav npr Avs,r e
'Ozrrter*
*
'l ) neposredno prenašali v naše
3

Gozdnogospodarsko načrtovanje
^ P.
darjOVen'i' ie več kot 100-letna tradicija načrtovanja gospoz gozdovi. V razpravah je bilo gozdnogospodarsko
n'°Pi*
r)ja n°vanje kritizirano kot ostanek obvezne priprave in izvajav V ret
Prizv l°ker
' P eklosti je načrtovanje res dobilo negativni
se(n 'ter i° bilo podlaga za planiranje obveznega etata in
skihn 0r za obvezno prodajo lesa preko gozdnogospodarganizacij.
9 r0čnost ukre v ki
kov
P° - se izvajajo
v gozdu, trajno
zahteva
stroga an°0 načrtovano gospodarjenje,
ki zagotavlja
delovala0f °zda kot ekosistema. Načrtovanje je potrebno razumeti
Uskig kovno pripravo potrebnih usmeritev za celovito in
izva a
fose T"°
i "je posegov v gozd in gozdni prostor. Da bi
tra
'6/0 a niv
inost gozdov in njihovih funkcij, se posegi usklajuje 20 oju gozdnogospodarskega območja in se usmerPosamezne parcele.
Qq>w
van^spod^ski načrti so podlaga za kakovostno sveton
°Qo astn'koni gozdov. Sprejemajo se s predpisom - gozdSiov~Podarski
načrt območja s predpisom Vlade Republike
s p"''0, gozdno - gospodarski načrt gospodarske enote pa
o6,0 P'som ministra, pristojnega za gozdarstvo. Tako posta"'*e 9ozd6n aM k' Ve,,a Za ,astnike in tud'za dru9e uporab-

v g0^etizacija gospodarjenja na določeni površini gozdov je
d6lje n°gojitvenih načrtih. V teh izvedbenih načrtih je opre<Je/ j*. Prostorski in časovni obseg gojitvenih in varstvenih
p°j *'lučno z usmeritvami za pridobivanje lesa in sočasno
Pesevanje drugih splošno koristnih funkcij gozda.
cl/w0c"aa9' gozdnogojitvenega načrta se opravi tudi izbira
°6S ® ,ako
* posek in s tem opredeli njegov največji možni
p°SQL P° količini kot tudi po strukturi. Izbira dreves za
vs
namenjena predvsem negi gozda. Pri izbiri dreves se
us
principi nege, stanjem gozda in gozdnogojitvenimi
p0r

°čevalec

cilji ter potrebami lastnika gozda določijo posamezna drevesa
ali skupine dreves za posek. V gozdnogojitvenem načrtu so
določene tudi površine, kjer posamična izbira dreves ni
potrebna. V takih primerih se namesto izbire dreves poda le
usmeritev za ukrepanje z oceno skupne višine in strukture
poseka. Pri izbiri dreves za posek se v državnih gozdovih
drevje označuje tudi na panju, v drugih gozdovih pa se označitev na panju izvede le na zahtevo lastnika. V odločbi je etat
določen kot najvišja možna stopnja izkoriščanja gozdov, ki je
lastniku ni treba uresničiti, ne sme pa je prekoračiti.
Obveznosti in usmeritve lastnikom gozdov se za konkretno
gozdno parcelo določijo z odločbo v upravnem postopku.
Izbira dreves se v sodelovanju z lastnikom gozda opravi za
celotno obdobje veljavnosti odločbe. To je odvisno od stanja
gozda, intenzivnosti in nujnosti ponovitev gojitvenih in varstvenih del.
Po tem zakonu lastniki gozdov prevzamajo neposredno odgovornost za izvedbo del, ki so določena z odločbo. Izkušnje
zadnjih let kažejo, da je zainteresiranost lastnikov za izvajanje
gojitvenih in varstvenih del v gozdovih minimalna. V dveh
letih so v povprečju opravili le 23% del, potrebnih za zagotavljanje trajnosti gozdov in vseh njihovih funkcij.
4. Omejitve lastninske pravice in materialne spodbude lastnikom
Z zakonom o gozdovih je lastninska pravica na gozdovih
zaradi zagotavljanja javnega interesa in vseh funkcij lastnine
(ekološke, socialne in gospodarske) omejena. V Sloveniji je
dovoljen prost dostop v gozdove. Če se ne povzroča škoda
v ekosistemu, se lahko prosto nabirajo gozdni plodovi in
gobe. Hkrati so lastniki v svojih gozdovih dolžni izvajati gojitvena in varstvena dela, ki niso koristna le njim, ampak so
enako pomembna tudi za ohranitev gozdov.
Zato predlog zakona predvideva tudi materialne spodbude
lastnikom gozdov: financiranje, sofinanciranje del v gozdovih
in zagotavljanje sredstev za povračila v proračunu Republike
Slovenije. Oblika in višina spodbude naj bi bila odvisna od
tega, koliko izvedba določenega dela prispeva k uresničevanju javnega interesa. Spodbude naj bi imele obliko subvencij
v denarju oziroma v materialu, ali pa bi jih lastnik gozda dobil
kot posojilo oziroma bi se priznavali povečani stroški za
opravljena dela v izrednih razmerah.
5. Gozdne ceste
Gozdne ceste so del gozdne infrastrukture, ki omogoča
gospodarjenje z gozdovi. Zadnji dve leti je razpadel sistem
gospodarjenja z gozdovi, s tem se je prenehalo z zbiranjem
sredstev za vlaganja v gozdove od posekanega lesa, zlasti
v zasebnih gozdovih pa je prišlo tudi do izrazitega razkoraka
med izkoriščanjem in vlaganji v gozdove. Posledice so tako
na gozdovih kot tudi na gozdnih cestah, ki se vzdržujejo le
z minimalnimi sredstvi, ki jih zagotavlja proračun Republike
Slovenije.
V slovenskih gozdovih je okoli 11.000 kilometrov gozdnih
cest, ki niso namenjene samo izkoriščanju gozdov, temveč so
pomembne tudi za odpiranje odročnejših zaselkov in posameznih kmetij, turističnih točk in podobnega.
Predlagatelj je ob pripravi predloga proučil vrsto možnih
rešitev in v predlogu zakona predvidel, da ceste, ki so pretežno namenjene gospodarjenju z gozdovi, ostanejo gozdne
ceste in kot take sestavni del gozda in last lastnika gozda.
Take rešitve so znane tudi v Švici in v Avstriji.
Lastniki prevzamejo tudi obveznosti za zagotavljanje vzdrževanja gozdnih cest. Če ga ti ne bi zagotovili, je zanj zadolžena
lokalna skupnost, in če ga ne bi zagotovila niti ta, naj bi ga
zagotovil Zavod za gozdove Slovenije. Predlagani sistem
vzdrževanja gozdnih cest in zagotavljanja sredstev zanj bi
preprečil nastajanje škode na cestah, ki je bila v zadnjih dveh
letih najpogostejši predmet razprav in delegatskih pobud
v zvezi z gozdovi.
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Gozdne ceste se povprečno z okoli 30% uporabljajo za druge
namene. Najmanj tak odstotek naj bi bil tudi delež, ki bi moral
biti izvirno zagotovljen v proračunu Republike Slovenije za
financiranje vzdrževanja gozdnih cest. Okoli 70% sredstev za
financiranje vzdrževanja bi morali zagotoviti lastniki gozdov.
Namensko za vzdrževanje gozdnih cest bi morali prispevati
tudi uporabniki, ki bi jih prekomerno obremenjevali. Ker je na
posamezno gozdno cesto vezanih veliko lastnikov, bi bilo
v večini primerov sprotno zbiranje sredstev za vzdrževanje
zelo težko zagotoviti. V predlogu zakona je predlagana pristojbina, ki bi se obračunavala od katastrskega dohodka
gozdov. Odvisna bi bila od gostote gozdnih cest v določenem *
območju in bi se zbirala za vzdrževanje gozdnih cest v proračunu lokalne skupnosti. Izračuni kažejo, da bi bila letna obremenitev lastnika z gozdno takso v povprečju 300 tolarjev na
hektar gozda.
Iz gozda naj bi se odmerile le ceste, ki v pretežni meri služijo
za javni promet in naj bi jih v dveh letih po uveljavitvi tega
zakona prevzele v upravljanje lokalne skupnosti. Takih cest je
okoli 2.500 do 3.000 km.
6. Javna gozdarska služba
Predlog zakona o gozdovih določa kaj je javna gozdarska
služba in njeno organiziranje. Z zakonom naj bi bil ustanovljen Zavod za gozdove Slovenije, del specializiranih nalog
javne službe naj bi prevzel Inštitut za gozdarstvo Slovenije,
katerega ustanoviteljstvo se s tem zakonom prenaša na
državo, posamezne naloge pa bi lahko opravljali tudi koncesionarji.
Stanje v gozdovih in potreba po celovitem ekosistemskem
obravnavanju gozdov narekujeta ustanovitev take javne
službe, ki bo sposobna z enotnim pristopom zagotoviti uresničevanje javnega Interesa v vseh gozdovih. Osnovni način
dela take javne službe naj bi bil svetovalen. Lastniku gozda
naj bi bile njene usluge na voljo pred izvedbo ukrepov
v gozdu, s tem pa bi bilo minimalno tudi tveganje, da bi lastnik
v gozdu ukrepal napačno.
Tako izhodišče bo vzrok za bistveno spremembo sedanje
organiziranosti gozdarstva. Gozdnogospodarske organizacije, ki sedaj opravljajo tudi naloge javne službe, se bodo
preoblikovale v javno gozdarsko službo, izvajalske organizacije in v zadruge. Zaradi različnih pogojev v Sloveniji je
pričakovati pestrost organiziranja zadrug in izvajalskih podjetij, ki bodo predstavljala osnovo za tehnični in tehnološki
razvoj gozdarstva. Dela v gozdu so večinoma dela s povečano
nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare, zahtevajo pa
tudi določeno strokovno znanje. Zato bodo morali izvajalci
tudi v prihodnje izpolnjevati določene minimalne pogoje, ki
naj bi zagotavljali relativno varnost in strokovnost pri izvajanju del v gozdovih.

S to razdružitvijo premoženja in delavcev, bodo zagotoviien
prostori, oprema in delavci za Zavod, razdruženo bo premo*
nje temeljnih organizacij kooperantov oziroma iz njih nastsj
zadrug hkrati z delavci izvajalskih podjetij. Delavci v izvalL
skih podjetjih bodo enako kot delavci v drugih podje'1.
z družbenim kapitalom lastninili ta podjetja v skladu s P'e
pisi o lastninskem preoblikovanju podjetij.
8. Presežni delavci
Na podlagi pogodbe bodo ugotovljeni tudi presežni deia^
Čeprav se je po letu 1990 število zaposlenih v gozdsr*
močno znižalo (od 6.103 zaposlenih na 3.600), se Pr'^a Jcij
da bo ob preoblikovanju gozdnogospodarskih organih „
v Sloveniji postalo še od 700 do 1.000 delavcev presežni^' j
socialno varnost delavcev, ki bodo ugotovljeni kot p res ^
zaradi posledic denacionalizacije gozdov ali organizacip
sprememb po tem zakonu, bo sredstva zagotovila ste6
Slovenija. Imeli bodo enake pravice kot delavci v
r!^i
postopkih, s tem, da bi tem delavcem prenehalo dehor
razmerje v gozdnogospodarski organizaciji in se ne bi P
sli na Zavod, izvajalska podjetja oziroma zadruge. V 9°nwb
stvu je, na delih, ki jih še lahko opravljajo, zaposlenih
300 delovnih invalidov. Varstvo pravic za invalide je za9 m
Ijeno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarova
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo bo skupaj z 9°ZM jp
gospodarskimi organizacijami in Zavodom za pokojnininvalidsko zavarovanje poskrbelo za organiziran
prednostno uveljavljanje varstva pravic delovnih invah°° •
III.
Z uveljavitvijo novega zakona o gozdovih se boPrene
spremenila sedanja organiziranost gozdarstva.
^i
bodo obstajati gozdnogospodarske organizacije s sV Lni
TOZD-i in TOK-i, javna gozdarska služba bo organiz"'
v Zavodu za gozdove Slovenije, ki bo opravljal tudi vsa 9.
darske strokovne naloge za Sklad kmetijskih zemljišč in S j.
dov. Poleg zasebnih izvajalskih organizacij, ki so že re9''*
f.
rane, bodo iz izvajalskega dela današnjih gozdnogosp0
skih nastala še nova izvajalska podjetja.
Iz proračuna Republike Slovenije so bili že v letu 1992 r
rani delavci gozdnogospodarskih organizacij, ki so °P
? JBir
naloge javne gozdarske službe v zasebnih gozdovih, s0 Ljjo
cirana so bila tudi vlaganja v zasebne gozdove. Z uveljat
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ter oZ,r
nO* t
zakona o gozdovih, bodo vsi prihodki iz državnih
„()■
občinskih gozdov prihodek proračuna, s tem pa bo na P'1; ,f).
čun prešlo tudi financiranje celotne javne službe, sofinan »
nje vlaganj v zasebne gozdove ter financiranje predvid
povračil in odškodnin lastnikom gozdov.

7. Lastninjenje gozdnogospodarskih organizacij
Predlagatelj je na podlagi razprave oblikoval prehodne
določbe tako, da upoštevajo princip sporazumne razdružitve
gozdnega gospodarstva. Osnova za tako razdružitev je
pogodba o razdružitvi sredstev, obveznosti do virov sredstev
in delavcev. Pogodbo bi sklenile temeljne organizacije združenega dela, delovne skupnosti in temeljne organizacije
kooperantov v sestavi gozdnogospodarske organizacije ali
druge delovne organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, oziroma enovite delovne organizacije in zadruge ter Vlada Republike Slovenije. Preoblikovanje na podlagi razdružitve omogoča enakopravni položaj vseh pravnih subjektov, ki v razdružitvi sodelujejo. Pri tem so upoštevane vse morebitne organizacijske spremembe, ki bi lahko nastale do uveljavitve zakona.
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IV.
V pripravi je program razvoja gozdov Slovenije, ki bo °° sq
razvojne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi. Prav ,ab0jo
v pripravi podzakonski predpisi k temu zakonu, to ^lpravilniki: o razvrščanju gozdnih zemljišč v katastrsko
turo, kakovostne in katastrske razrede, pravilnih o g°z0ra mIK
spodarskem načrtovanju, pravilnik o varstvu gozdov, P izpol■
o minimalnih pogojih, ki jih morajo za opravljanje del ^
njevati izvajalci, pravilnik o gradnji, vzdrževanju ins e JSte</
uporabe gozdnih prometnic, pravilnih o uveljavljanju ' dnini
za sofinanciranje vlaganj v gozdove, povračila in °^ n2(jo^
zaradi poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij 9°' .gge
minister predpiše tudi pogoje za delavce, ki opravljajo n
javne gozdarske službe, in koncesionarje.

porotev»"C

Predlog zakona o RATIFIKACIJI FAKULTATIVNEGA PROTOKOLA
K MEDNARODNEMU PAKTU O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH
PRAVICAH - EPA 164
Vlada Repubilke Slovenije je na 18. seji dne 8. 4. 1993
določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI FAKULTATIVNEGA
PROTOKOLA K MEDNARODNEMU PAKTU O DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
Prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
Člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu
^.državljanskih in političnih pravicah
"

1. člen

3. člen

Ratificira se Fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu
državljanskih in političnih pravicah, ki je bil sestavljen 16.
®cembra
1966 v New Yorku v izvirniku v kitajskem, anglee,T
i. francoskem, ruskem in španskem jeziku.

Odbor zavrne kot nesprejemljivo vsako po tem Protokolu
predloženo sporočilo, če je anonimno, ali ga oceni kot zlorabo pravic do predložitve sporočila ali, da je v nasprotju
z določbami Pakta.

2. člen
D s
. ® ®di'o fakultativnega protokola se v izvirniku v angleškem
*iku in v slovenskem prevodu glasi:
®pOMBA: Sledi tekst protokola v angleškem jeziku
O^LTATiVNI
PROTOKOL K MEDNARODNEMU PAKTU
u
DRŽAVLJANSKIH IN POLITIČNIH PRAVICAH
^r*ave stranke tega Protokola
n en'io. da bi bilo treba za boljše doseganje ciljev Mednarodna pakta o državljanskih in političnih pravicah (v nadaljn H1 besedilu Pakt) in za uresničevanje njihovih določil omotem'delu
Odboru za človekove pravice, ustanovljenem po četrprg.
Pakta (v nadaljnjem besedilu Odbor), da, kot je
Pos rT1ezn v ,em Protokolu' sprejema in obravnava sporočila
v p , u doikov,
ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev katerekoli
In *So se sporazumele
'očene pravice.
o naslednjem:
1. člen
Prol*3 dr*ava stranka Pakta, ki kot stranka pristopi k temu
nav
prizna pristojnost Odbora, da sprejema in obravje: a sporočila posameznikov pod njeno jurisdikcijo, ki zatrjuda so irtve krSi,ev
Orža
katerekoli
iz če
Pakta
po tej
Uarievastranki. Odbor ne sme
sprejeti pravice
sporočila,
se nanaša
pJ.
)
na
državo
stranko
Pakta,
ki
ni
tudi
stranka
tega
r
°tokola.
2. člen
Van e določbe 1
&š!f
'
- člena smejo posamezniki, ki zatrjuv p da jim je bila (pre)kršena katerakoli od pravic, naštetih
v d0 U\ ki so že uporabili vsa možna pravna sredstva
Cilo fT1a^' dr*avi, predložiti Odboru v obravnavo pisno sporo-

^očevalec

4. člen
1. Upoštevaje določbe 3. člena mora Odbor vsako sporočilo,
ki mu je predloženo na podlagi tega Protokola poslati v vednost državi stranki tega Protokola, za katero se trdi, da je
prekršila katerokoli določbo Pakta.
2. V naslednjih šestih mesecih mora obveščena država predložiti Odboru pisna pojasnila ali izjave, ki pojasnjujejo zadevo
in o tem, ali in kaj je v zvezi s tem ukrenila.
5. člen
1. Odbor mora proučiti vsa v obravnavo po tem Protokolu,
sprejeta sporočila, upoštevaje vsa pisna obvestila, ki so mu jih
dali posamezniki ali prizadeta država.
2. Odbor ne sme obravnavati nobenega sporočila posameznika, če ni pred tem ugotovil:
a) da ni ista zadeva že obravnavana v kakšnem drugem
postopku za mednarodne preiskave ali reševanje sporov;
b) da je posameznik izkoristil vsa pravna sredstva, ki so mu na
voljo v domači državi. To pravilo pa ne velja, kjer se postopek
s pravnim sredstvom nerazumno zavlačuje.
3. Odbor more obravnavati sporočila, sprejeta na podlagi tega
Protokola, na nejavnih sejah.
4. Svoje ugotovitve mora Odbor sporočiti prizadeti državi
stranki Pakta in posamezniku
6. člen
Odbor mora v svojem letnem poročilu, predvidenem v 45.
členu Pakta, navesti (podati) kratko vsebino svojih dejavnosti
v okviru tega Protokola.
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7. člen

12. člen

Dokler ne bodo doseženi cilji Resolucije 1514(XV), ki jo je
sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 14. decembra 1960 in zadeva Deklaracijo o priznanju neodvisnosti kolonialnim deželam in ljudstvom, določbe tega Protokola v ničemer ne omenjajo pravico do peticije, ki jo tem ljudstvom
priznavajo Ustanovna listina Združenih narodov in druge
mednarodne pogodbe, sprejete v Združenih narodih in njihovih specializiranih agencijah.

1. Vsaka država stranka lahko kadarkoli odpove Protok011'
s pisnim sporočilom (notifikacijo) Generalnemu sekretar)
Združenih narodov. Odpoved začne veljati tri mesece P°
dnevu, ko Generalni sekretar sprejme sporočilo (notifikacijo)-

8. člen

13. člen

1. Ta Protokol je odprt za podpis vsaki državi, ki je podpisala
Pakt.

Ne glede na notifikacije predvidene v petem odstavku 8. člen®
tega Protokola, mora Generalni sekretar Združenih narodo
obvestiti v prvem odstavku 48. člena Pakta navedene držav
o naslednjem:

2. Ta Protokol mora biti ratificiran; ratificira ga lahko vsaka
država, ki je ratificirala Pakt ali pristopila k njemu. Ratifikacijske listine morajo biti deponirane pri Generalnem sekretarju
Združenih narodov.
3. Ta Protokol je odprt za pristop vsaki državi, ki je ratificirala
Pakt ali pristopila k njemu.
4. Pristop k Protokolu se opravi z deponiranjem pristopne
listine pri Generalnem sekretarju Združenih narodov.
5. Generalni sekretar Združenih narodov mora obvestiti vse
države, ki so podpisale ta Protokol ali k njemu pristopile,
o deponiranju vsake ratifikacije ali pristopne listine.
9. člen
1. S pogojem, da bo Pakt že uveljavljen, začne veljati ta
Protokol tri mesece po dnevu, ko bo deponirana deseta ratifikacijska ali pristopna listina pri Generalnem sekretarju Združenih narodov.
2. Za vsako državo, ki ratificira ta Protokol ali pristopi k njemu,
potem, ko je deponirana deseta ratifikacijska ali pristopna
listina, začne veljati ta Protokol tri mesece po dnevu, ko je
deponirala svojo ratifikacijsko ali pristopno listino.
10. člen
Določbe tega Protokola se uporabljajo brez izjem ali omejitev
v vseh enotah federativnih držav.
11. člen
1. Vsaka država, stranka tega Protokola, lahko predlaga spremembo ali dopolnitev in njeno vsebino sporoči Generalnemu
sekretarju Združenih narodov. Generalni sekretar Združenih
narodov pošlje vsako predlagano spremembo ali dopolnitev
državam strankam tega Protokola s prošnjo, naj izjavijo ali
želijo sklic konference držav strank zaradi obravnave in glasovanja o predlogih. Če se izjavi za tak sklic najmanj tretjina
držav strank, skliče Generalni sekretar Združenih narodov
konferenco pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Vsako
spremembo ali dopolnitev, sprejeto z večino glasov držav, ki
so bile navzoče na konferenci in so glasovale, je treba predložiti v odobritev Generalni skupščini Združenih narodov.
2. Te spremembe ali dopolnitve začno veljati, ko jih odbori
Generalna skupščina in sprejemeta dve tretjini držav strank
tega Protokola po svojih ustreznih ustavnih postopkih.
3. Ko začnejo veljati spremembe ali dopolnitve, so te obvezne
za države stranke, ki so jih sprejele; druge države stranke
ostanejo zavezane z določbami tega Protokola in vsake prejšnje spremembe ali dopolnitve, ki so jo sprejele.

2. Odpoved Protokola ni ovira za uporabo njegovih določb P''
obravnavanju vseh tistih sporočil, ki so bila predložena p° '
členu, pred dnem, ko je odpoved začela veljati.

a) o podpisu tega Protokola in o ratifikacijskih in pristop'1''1
listinah deponiranih po 8. členu;
b) o datumu uveljavitve Protokola v skladu z 9. členom
o datumu uveljavitve vsake spremembe ali dopolnil
v skladu z 11. členom;
c) o odpovedih po 12. členu.
14 člen
1. Ta Protokol, katerega angleško, francosko, kitajsko, rus^
in špansko besedilo so enako avtentični, mora biti deponira
v arhivu Organizacije Združenih narodov
2. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov p0®1'®
overjeno kopijo tega Protokola vsem v 48. členu Pakta nav
denim državam.
3. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje naslednjo izjavo:
»Republika Slovenija razlaga, 1. člen protokola v smislu daj*
nja pooblastila odboru, da sprejema in obravnava sporoC
posameznikov, ki spadajo pod jurisdikcijo Republike SI1
nije in trdijo, da so žrtve kršitve s strani Republike Slovel
I
katerihkoli pravic, navedenih v paktu, zaradi kakšnega s,°r.L
nega dejanja, opustitve, nastalega po uveljavitvi fakulta'
nega protokola za Republiko Slovenijo, ali zaradi odločitve'
se nanaša na takšno storjeno dejanje, opustitev, raz*
dogodkov ali položaja po omenjenem dnevu «
4. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje naslednji pridrži"
k odstavku 2(a) 5. člena fakultativnega protokola:
.a
»V zvezi z odstavkom 2(a) 5. člena fakultativnega proto
<
|ove
Republika Slovenija izjavlja pridržek, da odbor za 6
°nj.
pravice ne bo pooblaščen obravnavati sporočil posarr>e*no
kov, če se to vprašnje obravnava ali je že bilo obravnava .
v okviru kakšnega drugega postopka za mednarodno P
skavo ali odločanje.«
5. člen
Za izvajanje fakultativnega protokola skrbi Ministrstvo za Pra
vosodje.
6. člen
Ta zakon začne Veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

skultativni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih
" Političnih pravicah je bil sprejet na zasedanju Generalne
l976S6'neZN

?6 decembra 1966 vel ati

'

'

i

Pa ie začel 23. marca

Dnr*6 P°Q°dt>enice
pakta o državljanskih
in
političnih
pravicah, kimednarodnega
pristopijo k protokolu,
priznavajo pri'°inost Odbora za človekove pravice, da sprejme in obravoh/^ spor°č'la' ki jih pošljejo posamezniki, ki spadajo pod
s°last države pogodbenice in trdijo, da so žrtve kršitve
*trani zadevne države katerekoli pravice, navedene v paktu.
3t mora osamezn k
kat
'
' < ki zatrjuje,
mu je odboru
bila (pre)kršena
^terakoti
odPpravic, naštetih
v Paktu,daposlati
dokaze,
■ so bila poprej izčrpana vsa domača pravna sredstva za
*rstvo take pravice.
^dar meni, da je primer dovolj jasen, odbor sprejme končno
nen/e (ugotovitve), v katerem ugotovi, ali je bila in katera
av/'ca iz pakta je bila kršena, ter državi svetuje, katere
epe bi
morala sprejeti. Mnenja (ugotovitve) odbora niso
0J
ov
ezna za države in, drugače od odločb Sodišča za člove-

kove pravice v Strasbourgu, nimajo značaja izvršilnega
naslova. Odbor o svojem delu sicer poroča Generalni skupščinifZdruženih narodov z letnimi poročili.
Republika Slovenija bi se z ratifikacijo Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih
pravicah še bolj vključila v prevladujoče mednarodne tokove
in hkrati ravnala po svojih notranjih opredelitvah in prizadevanjih za nadaljnjo demokratizacijo družbe.
Ob ratifikaciji Državni zbor Republike Slovenije poda izjavo
o razlagi 1. člena Fakultativnega protokola (3. člen zakona
o ratifikaciji) in pridržek k odstavku 2 (a) 5. člena Fakultativnega protokola (4. člen zakona o ratifikaciji).
Ratifikacija Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu
o državljanskih in političnih pravicah ne bo narekovala izdaje
novih ali spremembe veljavnih predpisov.
Za izvajanje konvencije ne bodo nastale nobene finančne ali
druge obveznosti za našo državo.

predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O UKINITVI VIZUMOV
EPA 163
Vlado Republike Slovenije je na 19. seji dne 15/4-1993
aoločila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O UKINITVI VIZUMOV,
ki
vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
Pfve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika skupščine Republike Slovenije, 1.
Člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna"iih zadevah.

'

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnka Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- Lojze PETRLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec ministra za zunanje zadeve.

^EDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
^Publike Poljske o ukinitvi vizumov
1.člen
VImI0«He8 86 Sporazum
liavn
Publike Poljske
wv

med Vlado Republike Slovenije in
o ukinitvi vizumov, sklenjen z izme° not 15. decembra 1992.
2. člen

v

siouv2Um se v izv'rniku v

poljskem in slovenskem jeziku ter
®nskem prevodu glasi:

Slec tek#t
"
Pi*ma dr. Dimitrija Rupla zunanjega
"a v poljskem jeziku

izhaja iz tesnega sodelovanja v skladu z načeli Sklepne listine
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, vlada Republike Poljske meni, da je smiselno predlagati vladi Republike
Slovenije ukinitev viz med obema državama na naslednjih
osnovah:
1. Državljani ene države, imetniki veljavnih potnih listov, so
upravičeni do vstopa in bivanja brez viz na ozemlju druge
države v času 90 dni ter odhoda.
Državljani, imetniki potnih listov za vrnitev lahko brez vize
prehajajo čez ozemlje druge države. V takem primeru njihovo
bivanje ne sme trajati dlje kot tri dni.

p

°Stovani gospod minister,
iz

v

prijateljskih odnosov med obema državama in
" olajšati pogoje za potovanje njunih državljanov, kar

2. Poljski in slovenski državljani, imetniki diplomatskih oziroma službenih potnih listov, izdanih v Ministrstvu za zunanje
zadeve države pošiljateljice, ki so člani diplomatskega ozi-

Por

°ievalec
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roma konzularnega predstavništva, ali predstavniki v mednarodni organizaciji na ozemlju druge države, lahko bivajo na
ozemlju te države brez viz in dovoljenja za bivanje v času
opravljanja svojih službenih obveznosti. Te osebe bodo najavIjane z noto Ministrstva za zunanje zadeve države pošiljateIjice diplomatskemu predstavništvu države prejemnice še
pred napotitvijo na delo.
•

Spoštovani gospod minister,

Ljubljana, 15. decembra 1992

v čast mi je potrditi prejem Vaše note z dne 15. decembra
1992, ki se glasi:

Člani družin zgoraj imenovanih oseb, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, lahko v času službovanja teh oseb bivajo
na ozemlju druge države brez vize oziroma dovoljenja za
bivanje.

»Izhajajoč iz prijateljskih odnosov med obema državama 10
v želji olajšati pogoje za potovanje njunih državljanov, W
izhaja iz tesnega sodelovanja v skladu z načeli Sklepne listin®
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, vlada ReP^e
blike Poljske meni, da je smiselno predlagati vladi Republik®
Slovenije ukinitev viz med obema država na naslednjih osnovah:

3. Določbe 1. točke tega sporazuma se ne nanašajo na tiste
državljane ene države, ki imajo namen vstopiti na ozemlje
druge države zaradi zaposlitve ali druge pridobitne dejavnosti, kakor tudi zaradi stalne nastanitve.

1. Državljani ene države, imetniki veljavnih potnih listov, s0
upravičeni do vstopa in bivanja brez viz na ozemlju drufl
države v času 90 dni ter odhoda.

4. Državljani ene države, ki bivajo na ozemlju druge države, so
dolžni spoštovati njene zakone in druge predpise.

Državljani, imetniki potnih listov za vrnitev lahko brez vi*®
prehajajo čez ozemlje druge države. V takem primeru njihov
bivanje ne sme trajati dlje kot tri dni.

5. Določbe tega sporazuma ne kratijo pravice obeh držav do
zavrnitve vstopa ali bivanja na svojem ozemlju oziroma izgona
državljanov druge države iz razlogov določenih v pravnem
redu.

2. Poljski in slovenski državljani, imetniki diplomatskih oz'
roma službenih potnih listov, izdanih v Ministrstvu za zunanl
zadeve države pošiljateljice, ki so člani diplomatskega oz
roma konzularnega predstavništva, ali predstavniki v medn
rodni organizaciji na ozemlju druge države, lahko bivajo n
ozemlju te države brez viz in dovoljenja za bivanje vnačas
opravljanja svojih službenih obveznosti. Te osebe bodo 3'®
Ijene z noto Ministrstva za zunanje zadeve države pošilj '
Ijice diplomatskemu predstavništvu države prejemnice 50
pred napotitvijo na delo.

6. Obe državi bosta sprejeli na svoje ozemlje brez dodatnih
formalnosti svoje državljane, ki ne izpolnjujejo oziroma so
prenehali izpolnjevati pogoje za vstop ali bivanje na ozemlju
druge države.
7. Državljani ene države, ki so na ozemlju druge države izgubili potne listine, lahko zapustijo ozemlje te države s potno
listino, ki jo izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo
njihove države.
8. Vsaka izmed obeh držav lahko začasno v celoti oziroma
deloma odpove veljavnost tega sporazuma iz razlogov varnosti, javnega reda oziroma zdravstvene zaščite, z izjemo določb
6. točke.
O odpovedi oziroma odpravi odpovedi sporazuma se državi
nemudoma obvestita z noto.
9. Pristojni organi obeh držav si bodo takoj po sklenitvi tega
sporazuma izmenjali vzorce veljavnih potnih listin oziroma
bodočih potnih listin najmanj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo.
10. Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Lahko se kadarkoli z notifikacijo med vladami obeh držav odpove. V tem
primeru preneha veljati po preteku 90 dni od dne notifikacije
odpovedi.
Če se vlada Republike Slovenije strinja s tem predlogom,
potem ta nota in nota - odgovor tvorita sporazum med vlado
Republike Pojske in vlado Republike Slovenije, ki bo začel
veljati trideseti dan od dne izmenjave not. Do takrat se uporablja začasno.
Prosim, prejmite gospod minister izraze mojega najvišjega
spoštovanja.
Krzysztof Skubiszewski I. r.
Njegova Ekselenca
Minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Gospod Dimitrij Rupel

Člani družin zgoraj imenovanih oseb, ki živijo z njimi v sMjJ
nem gospodinjstvu, lahko v času službovanja teh oseb 8 L
na ozemlju druge države brez vize oziroma dovoljeni
bivanje.
3. Določbe 1. točke tega sporazuma se ne nanašajo na tisi®
državljane ene države, ki imajo namen vstopniti na ozeV i
druge države zaradi zaposlitve ali druge pridobitne dejavn
sti, kakor tudi zaradi stalne nastanitve.
4. Državljani ene države, ki bivajo na ozemlju druge drža*'®'
so dolžni spoštovati njene zakone in druge predpise.
5. Določbe tega sprorazuma ne kratijo pravice obeh dri^v ^
zavrnitve vstopa ali bivanja na svojem ozemlju oziroma M®1
državljanov druge države iz razlogov določenih v prav"
redu.
6. Obe državi bosta sprejeli na svoje ozemlje brez dodatn^
formalnosti svoje državljane, ki ne izpolnjujejo oziroma
prenehali izpolnjevati pogoje za vstop ali bivanje na ozem
druge države.
7. Državljani ene države, ki so na ozemlju druge države iz9u0
bili potne listine, lahko zapustijo ozemlje te države s P° 0
listino, ki jo izda diplomatsko ali konzularno predstavni*
njihove države.
8. Vsaka izmed obeh držav lahko začasno v celoti oZ'r0^0deloma odpove veljavnost tega sporazuma iz razlogov va ^
sti, javnega reda oziroma zdravstvene zaščite, z izjemo dol
6. točke.
O odpovedi oziroma odpravi odpovedi sporazuma se drfa
nemudoma obvestita z noto.
-a
9. Pristojni organi obeh držav si bodo takoj po sklenitvi
t
g
sporazuma izmenjali vzorce veljavnih potnih listin oz,r. vjbodočih potnih listin najmanj 30 dni pred njihovo uvel
tvijo.
10. Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Lahko se
koli z notifikacijo med vladami obeh držav odpove. lK* jjfl
primeru preneha veljati po preteku 90 dni od dne noti'
odpovedi.
Če se vlada Republike Slovenije strinja s tem predlog0"1
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poročevdeC

Potem ta nota in nota - odgovor tvorita sporazum med vlado
v^publike Poljske in vlado Republike Slovenije, ki bo začel
®ljati trideseti dan od dne izmenjave not. Do takrat se upor
®blja začasno.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen

Pr

osim, prejmite gospod minister izraze mojega najvišjega
spoštovanja.«
Dovolite mi Vaša Ekselenca, da vam v imenu vlade Republike
Slovenije potrdim, da ta z navedenim besedilom popolnoma
soglaša. S tem Vaša zgoraj citirana nota in ta odgovor nanjo
borita sporazum o ukinitvi viz med državama.

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

dovolite mi Vaša Ekselenca, da izkoristim tudi to priložnost,
Vam ponovim izraze svojega visokega spoštovanja.
Njegova Ekselenca
Gospod Krzysztof Skubiszewski
Minister za zunanje zadevef
Republike Poljske

dr. Dimitrij Rupel I. r.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum je bil sklenjen z izmenjavo not dne 15. decembra.
Omogoča vstop in bivanje do 90 dni brez vizuma, s potnimi
Usti za vrnitev pa bivanje do 3 dni. Imetniki diplomatskih in
tužbenih potnih listov - člani diplomatskega oziroma konzularnega
predstavništva države pošiljateljice ali predstavniki
v
Mednarodnih organizacijah s sedežem v državi sprejema ne
Potrebujejo vizumov in dovoljenja za bivanje v času opravljanj* svojih službenih obveznosti, enako tudi ne člani njihovih
družin, če živijo v skupnem gospodinjstvu.
u

* di ostala določila sporazuma so standardna.

Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, z odpovednim rokom
90 dni.
Sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.
Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija ne narekuje spremembe predpisov ali izdaje
novih, niti dodatnih proračunskih sredstev za izvajanje sporazuma.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O TRGOVINSKEM IN
gospodarskem sodelovanju - epa 172
Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 22/4-1993
določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE
FEDERACIJE O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
Prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob miselni uporabi 314.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1. člena
začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.

p

REDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
f^uske federacije o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
1-člen
atificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in
. ,av do Ruske federacije o trgovinskem in gospodarskem sode®nju, podpisan v Ljubljani 19. februarja 1993.
2. člen
s

Porazum se v izvirniku v slovenskem in ruskem ježku glasi:
IfO^AZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
^FEDERACIJE O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM
P°ročevalec

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju »pogodbenici«, sta se v želji, da razvijata dolgoročno
trgovinsko in gospodarsko sodelovanje na enakopravni in
obojestransko koristni podlagi,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta vsestransko prispevali k nadaljnjemu razvoju trgovine in drugih oblik gospodarskih povezav med državama v skladu z določili tega sporazuma.
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2. člen
Pogodbenici si bosta medsebojno priznavali status največjih
ugodnosti pri uvozu, izvozu in tranzitu izdelkov v celoti, ki
izvirajo iz njunega območja ter tudi pri drugih oblikah gospodarskih stikov med državama.
Določila iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na ugodnosti,
privilegije in oprostitve, ki jih vsaka od pogodbenic že priznava oziroma jih bo priznavala:
- sosednjim državam s ciljem olajšanja razovja maloobmejne
trgovine,
- državam, ki so že ali bodo sklenile z Republiko Slovenijo in
Rusko federacijo sporazume o carinski uniji ali prosti trgovinski coni,
- državam v razvoju na podlagi mednarodne pogodbe.
Določila prvega odstavka tega člena ne veljajo za oprostitve,
privilegije in ugodnosti, ki jih je Ruska federacija že dodelila
oziroma jih bo dodelila državam, članicam Skupnosti neodvisnih držav ter drugim državam, ki so sestavljale nekdanjo
Zvezo sovjetskih socialističnih republik.

pravnimi oziroma fizičnimi osebami obeh držav ter jih izvrš®"
vali v skladu z zakonodajo, veljavno v vsaki državi.
8. člen
Pogodbenici bosta ustanovili medvladno slovensko-rusk"
komisijo za trgovinsko in gospodarsko ter znanstveno-te"1'
nično sodelovanje, ki bo spremljala izpolnjevanje določil tega
sporazuma in pripravljala priporočila za izboljšanje trgovi"'
skega in gospodarskega sodelovanja med državama. KorTV'
sija bo zasedala izmenično v Republiki Sloveniji in Rus*
federaciji.
9.člen
Pogodbenici lahko v skladu s tem sporazumom sklepaj
dogovore in protokole ter razvijata programe nadaljnje9
sodelovanja.
10. člen
Ta sporazum bo pričel veljati, ko se bosta pogodbenici obvfj
stili z notama, da so izpolnjeni vsi pogoji za uveljavitev spora
zuma, ki jih določa zakonodaja vsake od držav pogodbenic

3. člen

11. člen

Izvoz in uvoz blaga in storitev med Republiko Slovenijo in
Rusko federacijo bo potekal v skladu s pogodbami, ki jih
bodo podpisale pravne in fizične osebe in v skladu s predpisi,
ki veljajo v vsaki od držav. Za blago in storitve bodo veljale
svetovne cene.

Z uveljavitvijo tega Sporazuma v odnosih med Vladama ReR^
blike Slovenije in Ruske federacije prenehajo veljati dol°'uS
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado R
sovjetske federativne socialistične republike o gospo°°
skem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju z on
15. maja 1991, ki urejajo trgovinske in gospodarske odnos

Reeksport v tretje države po tem sporazumu bo možen le na
podlagi pisnega soglasja izvoznika.
4. člen
Plačila med pogodbenicama bodo potekala v konvertibilnih
ali nacionalnih valutah v skladu s predpisi o valutni kontroli, ki
veljajo v vsaki od pogodbenic.
Z namenom povečanja trgovinske menjave in razširitve asortimenta lahko pravne in fizične osebe uporabljajo tudi druge
med seboj povezane oblike trgovinske menjave, vključno
s kompenzacijskimi posli, ki so v skladu s predpisi, ki veljajo
v republiki Sloveniji oziroma Ruski federaciji.
5. člen
Pogodbenici bosta spodbujali tranzit blaga z izvorom iz ene
od obeh držav, ki se transportira čez ozemlje druge v skladu
s predpisi, ki veljajo v vsaki od držav.

12. člen
Ta sporazum bo veljal pet let in se bo avtomatično podaljš®^
vsakič za tri leta, razen, če ga ena od držav podpisnic pisno
odpove šest mesecev pred potekom roka veljave.
Po prenehanju veljavnosti tega sporazuma bodo določj?®
veljale za vse pravice in obveznosti, ki so nastale v ca
njegove veljavnosti in niso bile popolnoma realizirane
trenutka njegovega prenehanja.
Sklenjeno v Ljubljani, 19. februarja 1993 v dveh izvirni^
vsak v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer imata 0
besedili enako veljavo.
Za Vlado
Ruske
Vojka Ravbar I. r.

Republike Slovenije

Za V'®?*
federacij
Vladimir Nikolajevič Rabotjažev •

6. člen
V cilju razvijanja trgovine med obema državam si bosta sopogodbenici vzajemno pomagali pri sodelovanju na trgovinskih
sejmih, ki jih bosta obe državi organizirali in pri organizaciji
razstav ene države na ozemlju druge pod pogoji, o katerih se
bodo dogovorili pooblaščeni organi obeh držav.
7. člen
Pogodbenici bosta priznavali arbitražne odločitve v zvezi
s spori, ki bi nastali pri trgovinskih poslih, sklenjenih med
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OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v ruskem jeziku
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekon
odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem|is'
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

poročevalk

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske
federacije o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju je bil
Podpisan 19. februarja 1993 v Ljubljani, veljali pa prične
*s dnem izmenjave not o njihovi odobritvi po notranjih predpi") pogodbenic. Sporazum velja pet let in se avtomatično
Podaljšuje vsakič za tri leta.

določbe Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ruske sovjetske federativne socialistične republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
z dne 15. maja 1991, ki se nanašajo na gospodarsko sodelovanje.
- «

Sporazum vsebuje vse potrebne elemente za krepitev gospodarskega
sodelovanja med državama. Vsebuje tudi določbo
0
Priznavanju največjih ugodnosti za menjavo blaga pri plačevanju carine in drugih dajatev za proizvode z njunega
območja rn tudi določbo o plačevanju v konvertibilnih ali
Nacionalnih valutah. Predvideva ustanovitev medvladne komike za trgovinsko-ekonomske in znanstveno-tehnično sodelovanje
za izpolnjevanje določil Sporazuma in izboljšanje sodel0v
anja. Z uveljavitvijo tega sporazuma prenehajo veljati tiste

Ratifikacija ne narekuje sprememb sedanjih ali izdaje novih
predpisov.

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah.

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna proračunska sredstva
za delo slovenskega dela komisije, predvidene v 8. členu
sporazuma.

>e

Poročilo o izvajanju zakona in natečaja o spodbujanju razvoja demografsko
ogroženih območij v Republiki Sloveniji v letu 1992
'• SPLOŠNO

- gospodarske infrastrukture (točka IV.);

j^kon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih obmo®'l v Republiki Sloveniji je Skupščina Republike Slovenije
^Prejela v decembru 1990 (Uradni list RS, št. 48/90, 12/92).
^Jegov namen je spodbujanje razvoja in zadrževanje poseljenosti na območjih, ki jih je Vlada Republike Slovenije določila
® svojim odlokom o območjih, ki se štejejo za manj razvita in
emografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji
»obdobju 1991-1993 (Uradni list RS, št. 6/91, 5/91-1 in 6/92).
spodbijanje razvoja so poleg spodbud, ki jih definirajo
aru
gi predpisi, s tem zakonom predvidene naslednje nepolne spodbude:

- razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (točka
v.);
- drobnega gospodarstva do 5 zaposlenih (točka VI.) in
- ostalih gospodarskih naložb (točka VII.).
II. POTEK NATEČAJA
1. Dodeljevanje sredstev po namenih

""e sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in
'undiranje dela stroškov projektne dokumentacije;

1.1. Točka III. natečaja (inicialni razvojni načrti in projektna
dokumentacija)

,~ sofinanciranje naložb v lokalno gospodarsko infrastrukturo

"Ministrstvo za planiranje je prejelo 17 popolnih vlog za sofinanciranje inicialnih razvojnih načrtov in refundiranje dela
stroškov projektne dokumentacije (vlog je bilo sicer več,
vendar je ministrstvo vloge, ki niso ustrezale pogojem natečaja sproti zavračalo). Višina zahtevkov je znašala 11.448.054
SIT. Posebna delovna skupina Ministrstva za planiranje je
odobrila 7 vlog za sofinanciranje inicialnih razvojnih načrtov,
za katere je menila, da bi njihova realizacija lahko pomembneje prispevala k razvoju posameznega območja in eno za
delno refundiranje projektne dokumentacije. Skupna višina
odobrenih sredstev je znašala 2.706.492 SIT.

~ sofinanciranje gospodarskih naložb.
^ zakonu o proračunu Republike Slovenije za leto 1992
Uradni list RS, št. 16/92) je bilo za spodbujanje razvoja
Smografsko ogroženih območij določeno 1.499, 337.084 SIT.
o zadnjem odloku Vlade Republike Slovenije o uskladitvi
"kupnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov prorana
9p.
Republike Slovenije za leto 1992 (Uradni list RS, št. 59/
d
) so bila sredstva razporejena po naslednjih postavkah:

1.2. Točka IV. natečaja (lokalna gospodarska infrastruktura)

-sofinanciranje gospodarske infrastruk,Ur®, inicialni programi in projektna do*Urnentacija
naložbe v kmetije, drobno in ostalo
y
°spodarstvo

1.062,245.084 SIT

Ministrstvo za planiranje je že februarja 1992 občinam posredovalo poseben dopis z namenom:

433,692.000 SIT

- seznaniti občine s predvidenimi novostmi v natečaju za leto
1992.

^j^o&ki predpriprav in obdelav
^

3.400.000 SIT
1.499,337.084 SIT

Snov 2a
stu°
' kona o proračunu Republike Slovenije je Ministrv
° za planiranje objavilo natečaj za sofinanciranje:
ir,
T.
icialnih razvojnih načrtov in refundiranje dela stroškov
M
°)ektne dokumentacije (točka III.);
Por

očevalec

- obvestiti občine, da neodobrenih popolnih zahtevkov iz leta
1991 ne bo treba ponovno vlagati, ampak jih bo potrebno le
renominirati.
- preprečiti ali vsaj zmanjšati pojav iz leta 1991, ko je višina
zahtevkov posameznih občin tudi po več kot deset-krat presegala razpoložljiva sredstva.
27

Občine so vložile 703 vloge, s skupno višino zahtevanih sredstev 5,6 milijard tolarjev (na razpolago je bilo 1,06 milijarde
tolarjev). Vlog je bilo le nekoliko manj kot v letu 1991 (789
vlog), kar kaže, da v nekaterih občinah prevladuje miselnost,
da bodo pridobile več sredstev, če bodo vložile čim več
zahtevkov. Posamezne občine so vložile od 1 do 51 zahtevkov.
# •
Ob vlaganju zahtevkov se je pogosto tudi pozabljalo, da velja
natečaj le za leto 1992 in so v finančne konstrukcije investicije
zajemali revalorizirana sredstva, ki so bila vanjo vložena v preteklih letih, kar pa ni v skladu z natečajnimi pogoji.
Ministrstvo za planiranje je zaradi izredno velikega števila
vlog in višine zahtevkov uporabilo poleg v natečaju navedenih
in zahtevanih pogojev še naslednje kriterije za porazdelitev
sredstev:
a) sredstva je med občine porazdelila po principu enakomerne geografske porazdelitve s tem, da se je upoštevalo
površino demografsko ogroženih območij v občinah in število
prebivalcev na teh območjih. Ta kriterij, ki je veljal že v letu
1991 je Ministrstvo za planiranje dopolnilo z dvema dodatnima. Občinam, ki ležijo ob meji s Hrvaško, je povečalo kvote
za 10 odstotkov: Lendavi in Murski Soboti pa je povečalo
kvoti za 20 odstotkov, vendar le za tisti sorazmerni del občine,
kjer je prebivalstvo narodnostno mešano;
b) upoštevalo je prioritete, ki so jih izvršni sveti skupščin
občin določili za vsako infrastrukturno naložbo;
c) pri odobravanju zahtevkov je igral pomembno vlogo tudi
kriterij zapiranja finančne konstrukcije. Ministrstvo je skušalo
odobriti investitorjem zahtevke v višini, za katere so zaprosili
(seveda ob predhodni preverbi realnosti predračunske vrednosti in ostalih virov sredstev).
Ministrstvo za planiranje je ob upoštevanju navedenih kriterijev pripravilo predlog investicij za sofinanciranje. Predlog je
pregledala posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za energetiko, Ministrstva za promet in
zveze, Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora in
Ministrstva za notranje zadeve (problematika novonastale
južne meje).
Na osnovi usklajenega predloga je Ministrstvo za planiranje
izdalo 184 pozitivnih sklepov, v skupni višini 1,059.538.592.
Od 59 občin, ki so upravičene do teh sredstev, le dvema ni bila
odobrena nobena investicija, in sicer občini Piran, ki ni pravočasno pripravila razvojnega programa demografsko ogroženih območij (kar je zakonska zahteva) ter Vrhniki, ker njena
vloga ni ustrezala pogojem natečaja.
w*
Odstopanja od kriterija enakomerne geografske porazdelitve
(več kot 20%), so bila pri 19 občinah. V večini občin je bil
vzrok odstopanja predvsem nizka osnovna kvota zaradi
majhne površine in manjšega števila prebivalcev na demografsko ogroženem območju. Takih občin je 14. Zneski odobrenih sredstev v teh občinah le malo presegajo predvidene
kvote (manj kot 3 milijone SIT: Celje, Domžale, Hrastnik,
Jesenice, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Radlje ob Dravi, Ribnica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Trbovlje, Žalec, Maribor).
Večja odstopanja od principa enakomerne geografske porazdelitve pa so nastala pri naslednjih občinah:
iO 6r
Občina

Znesek na Odobrena Obrazložitev odstopanja
osnovi tč. sredstva
b v mio SIT v mio SIT

Kočevje

34,0

Laško

28

13,0

42,5

16,8

Šmarje
pri Jelšah

50,9

62,8

Upoštevali predlog ME in
o potrebi po daljnovodu
Rogatec-Trlično

Zagorje ob Savi 4,4

10.6

Izjemno slabo stanje na
področju lokalne cestne
infrastrukture

Pesnica

35,0

Priporočilo MNZ, odpoved
sredstvom 1.93

24,5

Da bi se preprečila nenamenska poraba sredstev in zagotovil"
dokončanje investicij v predvidenem roku, so morale obči"e
za odobrene investicije, kot garancijo za dokončanje naložb«n
predložiti 2 bianco menici, oz. 2 bianco akceptna naloga '
verificirano izjavo investitorja, da so ostali viri sredstev zag°'
tovljeni.
1.3 Točka V, VI in VII natečaja (kmetije, drobno gospodarstvi
ostale gospodarske naložbe)
Za naložbe v kmetije ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah, *a
malo in ostalo gospodarstvo je ministrstvo prejelo 2083 vlo9
s skupno vsoto zahtevanih sredstev 8,5 mlrd SIT Od 18.13
popolnih vlog, je bilo 1450 s področja kmetijstva, 285 je bi">
vlog s področja drobnega gospodarstva, podjetja z več ko<
5 zaposlenimi pa so bila udeležena z 78 vlogami.
Ministrstvo za planiranje je v soglasju z delovno skupi"0,
sestavljeno iz predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, Q°z'
darstvo in prehrano, Ministrstva za turizem in gostinstvo •"
Ministrstva za planiranje, poleg natečajnih pogojev pri dode*
Ijevanju teh sredstev (splošno iz poglavja II in iz poglavja V, Vl
in VII) upoštevalo naslednje kriterije:
- okvirno kvoto, ki je pripadala posamezni občini, glede "a
površino demografsko ogroženih območij in število prebiva'"
cev na teh območjih;
- načelna mnenja občin (v okviru omenjene kvote sredstev)'
- prednost so imeli obrtniški programi pred kmetijski"1''
kajti v letu 1991 so bili kmetijski programi odobreni v nadp°v*
prečnem številu;
- v okviru posamezne občine se je upoštevalo načelo pok"'
vanje širšega prostora (več naselij);
- prednost so imela gorsko višinska naselja pred ostali"1'
demografsko ogroženimi območji v občini;
- izločili so se izjemno visoki zahtevki glede na višino razp0'
ložljivih sredstev za posamezno občino;
, - prednost so imele investicije, ki omogočajo poveča")®
izvoza;
- upoštevajoč usmeritve Ministrstva za kmetijstvo, g°zda[.
stvo in prehrano, so imele prednost prašičereja, zelenjada''
stvo, predelava sadja, grozdja in vrtnin ipd.;
- naložbe v govedorejo in povečevanje prireje mleka so s«
načeloma upoštevale le v hribovitih predelih;
- upoštevajoč fazo, v kateri je naložba trenutno bila, so se
izbrale predvsem naložbe za dokončanje začetih del;
- upoštevala se je relativno redkost in atraktivnost Pr0
gramov;
- prednost so imele naložbe, s katerimi se izboljšuje štanda^
osnovne preskrbe prebivalstva (trgovine, pekarne ipd );

1. prioriteta, nova situacija ob
nastanku južne meje
- priporočilo MNZ

- upoštevali so se širši učinki investicije na razvoj naselja °z
določenega demografsko ogroženega območja:

Upoštevali princip zapiranja
finanč. konstrukcije

- upoštevali sta se povečanje interne stopnje donosnosti i"
odpiranje novih delovnih mest.
poročevalk

1

J^'nistrstvo
za planiranje je tako razdelilo med 352 upravičenCev
433.692.000 tolarjev.
1

Stroški predpriprav in obdelav

Zakonu o proračunu Republike Slovenije za leto 1992 je bilo
, j® namene predvideno 5.861.031 SIT, porabljeno pa
■400.000 SIT. Poraba se je nanašala na stroške obdelav,
opiranja,
PTT stroškov, stroškov revizije, po nalogu skupšn
ske komisije za strategijo regionalnega in nacionalnega
azvoja in prevoznih stroškov. Razlika med prvotno predvideli in dejansko nastalimi stroški je bila porabljena v korist
gospodarskih
naložb v skladu z odlokom Vlade o uskladitvi
,*uPnega obsega in bilance prihodkov in odhodkov prorada Republike Slovenije za leto 1992 (Uradni list RS. št. 58/
~ Ui?n0,ov,tv
® v zvezl 8 pripravo in potekom natečaja
s,rs,vo za
nih ) '
planiranje je v letu 1991 pri določanju okvirqr
f 'ogroženega
občinam upoštevalo
dva kriterija
(površino
demoa a'sko
teritorija občine
in število
prebivalcev
na
leti), k takemu načinu določanja kvot je bilo več pripomb,
nistrstvo je zato še pred drugim natečajem 12. 2. 1992
Drsni3'096vse
'zvr^ne svete skupščin občin naj sporoče svoje
za s remembe
rilo i
P
kriterijev. Od 59 občin jih je odgovoosm k ^Ven°b^in' se strinjata z obstoječimi kriteriji, odgovori
So k °W'
Pa se ali nanašajo na konkretne investicije ali pa
kr;t .I*0 drugače neustrezni. Tri občine so predlagale več
lerijev, med katerimi bi nekateri lahko bili primerni (n. pr.
re
n 'P b., proračunska sredstva na prebivalca, stanje zaposlevendar se praviloma izkaže problem baze podatneu 'e na razpolago le za celotno občino ali pa je problem
Dl ^dostojnosti oz. neažurnost podatkov. Ministrstvo za
I9gl"?nie se je zato v letu 1992 odločilo, da kriterija iz leta
dopolni z dvema dodatnima pogojema. Občinam ob meji
s
nou3^0 'emekvoto
povečalo za 10% zaradi specifičnosti
čai za
ie- Lendavi in Murski Soboti pa je kvoto povena ° 20%, vendar le za tisti del občine in prebivalstva, ki je
me ano
Pot° k OS<no
^ - Zaradi omenjenih povečanj je bilo
0
en/®
korigirati
deleže ostalim občinam navzdol s koeficientom 0,9572;
tavl am0, da
VedU9
' presega
levilo
vlog in sredstva;
zahtevanih sredstev še
n °
° znatno
razpoložljiva
za
tia|6''S na
^tevkov je prispela na ministrstvo šele prve dni
poš,nim
0
kaŽB na kampanjsko
žigompripravo
zadnjegazahtevkov;
dne natečaja, 30. 4.1992, kar
vs
kladu s spremembo zakona (Uradni list RS. št. 12/92) je
i*kula,eča'ni rok skrajšan s treh na en mesec. Na osnovi
si h e
'ansk''
'' ' Ministrstvo za planiranje pridobilo ob
na
SestaK0,e,nem
tečaju, je tekst natečaja jasnejši, njegov
ni del 3
s0 Q
P je tudi poseben obrazfec za zajem podatkov, ki
orali
k sk ? u izpolniti
investitorji. To je bistveno prispevalo
Sr
za
ed(ev Rezulta,i
' 'asa oc
*
ključka natečaja do prvih odobritev
zvezi z lc, a
turn so bili
-. znani žev19.
lno gospodarsko
infrastruk6. 1992,k ostali
rezultati pa 13.
7. 1982;
bi,

,u
if,Vg '®,0r
1991 so bila sredstva razdeljena med individualne
5g . '' )e in lokalno gospodarsko infrastrukturo v razmerju
9ovokaV korist
individualnih investitorjev. Na osnovi predloskih Sredstev
' da 'e Predpogoj za pritegnitev kvalitetnih investicijbila
ustrezen nivo gospodarske infrastrukture, so
vkorSredstva v letu 1992 razdeljena v razmerju cca 70 : 30
'st lokalne gospodarske infrastrukture;

*ahte 'u V zv'mskih mesecih gradnja otežena, večina odobrenih
(ceSt Vod tečaju pa se nanaša ravno na gradnjo objektov
lagai®'
ovodi, hlevi,...), je Ministrstvo za planiranje predjunii ° "as|mio
ednjo dinamiko porabe sredstev: maj 152 mio SIT,
Sept ®
SIT, julij 475 mio SIT, avgust 300 mio SIT in
^vest-1Cl- 195 mio
Pri čemer nai bi imele prednost
2arari.' i°» k£>terih realizacija je vezana na gradbeno sezono.
fina ' težav z dotokom sredstev v proračun, Ministrstvo za
r
ajUn°e om®njenega predloga ob sprejemu renominacije proSr s 3 ni mo
6ds»'va od junija
0'° do
upoštevati.
Investitorji
so tako prejemali
polovice januarja
1993.
"0ro Čevalec

III. OCENA PRIMERNOSTI SPODBUD ZA RAZVOJ
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ IN PREDVIDENE
SPREMEMBE NA TEM PODROČJU
Ob pripravi in izvajanju natečaja za pridobitev sredstev spodbujanja razvoja na demografsko ogroženih območjih v letu
1992 je bila dana vrsta predlogov in pobud za zakonske in
organizacijske spremembe na tem področju. Zato je Ministrstvo za planiranje pripravilo ob pomoči zunanjih sodelavcev
in v sodelovanju s Komisijo za strategijo nacionalnega in
regionalnega razvoja Slovenije pri Skupščini Republike Slovenije IzHodišča za spremembo sistema spodbujanja razvoja
na demografsko ogroženih območjih. Ker so bili predlogi,
kakor tudi narava problematike takega značaja, da se jih
v pretežni meri ni dalo realizirati do natečaja v letu 1993, so
predlogi sprememb zastavljeni v dve smeri; v tiste, ki se jih
lahko vključi že v pripravo in izvedbo natečaja za leto 1993 in
v sistemske spremembe, ki terjajo ne le korenite spremembe
zakona o spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih
območjih v Republiki Sloveniji, temveč zajemajo celoten
sistem državnega intervencionizma.
1. Novosti natečaja za leto 1993
Med novostmi, ki naj bi jih uveljavili preko natečaja za leto
1993, je najpomembnejša ta, ki določa, da občine glede na
njihovo poznavanje prilik in potreb,'pripravijo izbor zahtevkov, danih v času natečaja tudi za tako imenovane individualne zahtevke, za katere menijo, da so še posebej upravičeni
podpore iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko
ogroženih območij. Pri tem izboru naj bi občine upoštevale
zlasti njihove konkretne razvojne programe in projekte ter
višino razpoložljivih sredstev za posamezne namene, o katerih bi jih predhodno seznanilo ministrstvo. S tem bi se vsaj
deloma izognili razočaranjem in malodušju, ki so bila posledica prevelikih pričakovanj glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev; občine bi aktivneje vključili v oblikovanje
in delitev teh sredstev, glede na poznavanje lokalnih razlik in
potreb pa bi bila tudi realneje razdeljena. S to novostjo se
občine strinjajo.
Veliko je bilo tudi kritik na zakonsko ureditev, ki glede na le
dva (prevladujoča) kriterija - rast in indeks staranja prebivalstva v zadnjih desetih letih - daje tem območjem unificialno
obeležje in 62% celotnega teritorija Slovenije, kar pa ne more
odražati resnične razvojne problematike na teh območjih in
njej primernih oblik intervencij. Ker obstoječa podatkovna
baza ne nudi objektivnih, verodostojnih in ažurnih podatkov
o tako imenovanih kazalcih razvitosti, ki bi zajeli nižjo enoto
od občine, problem pa je prisoten, ga je ministrstvo skušalo
delno rešiti s tem, da je na podlagi demografskih kazalcev,
ogrožena območja, gorska višinska naselja in območja v prehodnem obdobju razvrstilo v tri skupine: v upadanju oziroma
staranju prebivalstva, v stagnaciji in v rahlem porastu. Ti
podatki naj bi služili občinam in ministrstvu pri odločanju
o oblikah in distribuciji razvojnih spodbud v konkretnih primerih.
Eden osrednjih problemov nerazvitih oziroma demografsko
ogroženih območij je pasivnost in negativna razvojna klima
kot posledica zgrešenih razvojnih politik, pomanjkanja informacij in znanja in podobno. Zato bo v proračunskih sredstvih
za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij
v letu 1993 treba nameniti določen del tudi za prenos informacij o novih razvojnih možnostih, svetovanju, pomoči pri pripravi in izvedbi ustreznih projektov, navezav na razne razvojno-pospeševalne mreže in podobno, skratka za aktivnosti,
s katerimi naj bi se ustvarjala ustrezna podjetniška klima
v določenih okoljih kot pogoj za uspešnost konkretne materialne pomoči.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je glede teh in
drugih novosti (izboljšave »tehničnega« značaja) v natečaju
za leto 1993 ter glede predvidenih širših sprememb v spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij in v državnem
29

intervencionizm^nasploh, organiziralo v drugi polovici februarja regijske posvete z vsemi občinami. Občine so podprle
predlagane spremembe in dale tudi nekaj dodatnih sugestij in
predlogov, kar bo ministrstvo upoštevalo pri izvedbi natečaja
pa tudi kasneje pri preoblikovanju celotnega sistema državnega intervencionizma.

buciji razvojnih spodbud na konkretnih razvojnih proje^''1
(koncentracija in sinergija porabe proračunskih sredstev)

2. Smeri širiih sprememb na področju spodbujanja razvoja
demografsko ogroženih območij in državnega
intervencionizma nasploh

- vzpostaviti skupni informacijski sistem - o razvojnih sP^,
budah, projektih, svetovalnih organizacijah, možnostih
braževanja in izpopolnjevanja in podobno;

Spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij, kot je
normativno definirano v zakonu o spodbujanju razvoja teh
območij, je le ena od oblik v sistemu državnih intervencij,
namenjenih skladnejšemu gospodarskemu in družbenemu
razvoju. Celovitejše spremembe v tem segmentu so sicer
povezane in sestavni del sprememb celotnega gospodarskega sistema in nove, pravno podprte vloge države v zvezi
z oblikovanjem in uveljavljanjem razvojne strategije. Vendar
pa je že sedaj vrsta zadev, ki se jih kaže lotiti takoj, kar bi
pomenilo začetek preoblikovanja sistema spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij oz. gospodarsko šibkejših območij.

- zasnovati enotno in stalno kontrolo koriščenja spod^
(kolikor \e glede na naravo različnih vrst spodbud smotrno/
zagotoviti stalno spremljanje učinkov spodbud;

- koncentrirati različne vrste in oblike državnih intervencj).
Mesto koncentracije naj bodo projekti z multiplikativn
učinki;

- povečati in povezati vse vrste in oblike nematerialnih sp<^
bud. To velja zlasti za sedanjo ureditev spodbujanja raz ^
demografsko ogroženih območij, ki temelji le na distribu ^
neposrednih materialnih spodbud, ne gradi pa tudi osno
nadaljnji avtopropulzivni razvoi določenih okolij;
- poenostaviti načine distribucije različnih vrst in oblik sp0^
bud (časovno in glede načinov dodeljevanja), zlasti tist"1.
se uveljavljajo z raznimi oblikami natečajev in podobno;
. t
- bolj upoštevati specifičnosti razvojnih problemov m
primerno prilagoditi različne oblike spodbud;

Zastaviti velja torej sistem, ki bo zagotavljal celovitost v spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije, ki bo zajemal celotni razvojni proces in probleme, in ki bo zagotavljal
usklajenost med posameznimi oblikami oz. upravljalci spodbud in med posameznimi nivoji (lokalna skupnost - regija
- država).
Spremembe in ukrepi naj bi (v prvi fazi) bili naslednji:

- vzpostaviti čvrstejše povezave in stalne oblike sodelovaje
med republiko - (regijami) - lokalnimi skupnostmi Prl
oblikah uravnavanja razvoja.

- v okviru nacionalne razvojne strategije definirati skupne
cilje in politike (državnemu) ravzojnemu spodbujanju;

3. Zaključek

- vzpostaviti institucionalno koordinacijo med vladnimi
resorji in med njimi in javnimi institucijami pri oblikovanju
razvojnih politik oz. oblikovanju razvojnih politik oz. politik in
ukrepov razvojnega spodbujanja in pri načrtovanju in distri-

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu
v skladu z obveznostjo iz 14. člena zakona o spodbul
razvoja demografsko ogroženih območij, letno poročil o o ,
govem izvajanju v obravnavo in sprejem.

✓
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porote^e°

poročilo o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih Javnih
HjyobraniIstev v Republiki Sloveniji za leto 1992
3l°/84a^onu 0 javnem pravobranilstvu (Ur. I. SRS štev. 19/76,
Pravo. I, RS š,ev 8/90 in 5/91) iavni pravobranilec opravlja
lec sa~?
funkcijo. Zakon določa, da je »javni pravobranidruibfi °S,0
ini or9an družbenopolitične skupnosti, ki zastopa
po,itićno
skiad
skupnost,
njene organe,
organizacije
in
i_.in (j"'
. e ' 1Ki° so
SO Drevno
ncoho tor
cknnnncti
nroH sodišči
e/-vHi£Ai
pravne osebe
ter LraiounP
krajevne skupnosti
pred
or ani |ede
koristi er izvršu
9
9
njihovih premoženjskih pravic in
kon0m„
je druge pravice in dolžnosti določene z za-

je odrazila tudi v določanju plač, ki so sedaj neenotno urejene, saj je režim plač sodnikov in drugih pravosodnih organov z zakonom o sodniških plačah in drugih prejemkih
enotno urejen le za republiški nivo (gl. Zakon o sodniških
plačah in drugih prejemkih, Ur. I. RS št.: 10/93).
Po veljavnih sistemizacijah je v vseh dvanajstih javnih pravobranilstvih v Republiki Sloveniji na dan 9. 3. 1993 zaposlenih
28 javnih pravobranilcev oz. njihovih namestnikov, od tega 13
moških in 15 žensk. Administrativnih delavk je skupaj 28.

isteng zastopniške funkcije javni pravobranilec na podlagi
rav|
jekte s » '°nada°Pda
ja še svetovalno vlogo za naštete subdruqo .
)e na njihovo zahtevo pravna mnenja in
dr
uaih kovno P°moč Pri sklepanju pogodb in pri reševanju
morajo premoženjsko pravnih vprašanj. Našteti subjekti
sprem? —ed sklenitvijo pogodbe, s katero se ustanavljajo,
3 0 a ukin a
Zahteva/
' "
) i° stvame pravice na nepremičninah,
o nr=.3 od Pristojnega javnega pravobranilca mnenje
-BgfflLveljavnosti take pogodbe.

V Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije je po veljavni
sistemizaciji na dan 9. 3. 1993 zaposlenih skupaj 6 funkcionarjev (od tega 2 moška in 4 ženske) ter 6 administrativnih
delavk^
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije je že novembra
1992 zaprosilo za povečanje sistemizacije, in sicer za dva
funkcionarja - namestnika javnega pravobranilca in eno
administrativno delavko. Veljavna sistemizacija namreč
odločno ne zadošča več za vestno izvajanje nalog, ki so
zaupana javnemu pravobranilstvu na podlagi pozitivnih predpisov.

0; p°dla9i različnih zakonov je javni pravobranilec izvrševal
na podZVI^U'e ,udi druge Pravice in dolžnosti, predvsem npr.:
dolovenirni
• -u prome,a z nepremičninami, kjer pod, v zakonu
rriet 0 rav .P°9oji
izpodbija pogodbe, s katerimi se tak proUpravrP ''a Javni pravobranilec lahko npr.: sproži tudi
S >0r če e z
»družb' ' '
'
"Pravnim aktom kršen zakon v škodo
ne sarrfn0pol't''ne skupnosti«, ki jo zastopa po zakonu in to
primeru
koristi rt V benopoli,ične
' kadarsku
gre za premoženjske
pravice in
Pravob
Pnosti. v takih skupnosti,
primerih javni
3 ?00 ni zast
vet stra ^''
°Pnik družbenopolitične
temirtl
v
enu
Postopku, kar pomeni, da nastopa v lastnem

številčni prikaz obravnavanih zadev pri Javnem
pravobranilstvu Republike Slovenije v letu 1992
V zvezi s številčnim prikazom obravnavanih zadev ugotavljamo. da je pripad zadev v zadnjih letih skokovito rasel. Glede
na dejstvo, da se je Republika Slovenija 25. 6. 1991 dokončno
konstituirala kot samostojna in neodvisna država, ki je prevzela vse pravice in dolžnosti, ki so bile z Ustavo Republike
Slovenije in Ustavo SFRJ prenesene na organe SFRJ ter
prevzela tudi njihovo izvrševanje, pa se je obseg dela še
povečal.

★ ★ ★
PraVObrani,s,vo e
°bčinskem
' organizirano na republiškem in
blike S| niv°iu- Medtem ko je Javno pravobranilstvo RepuOVen e
Pravohrani Stva
'' ustanovljeno z zakonom, se občinska javna
0r
9ani? rana
' pa so
ustanavljajo z odloki občinskih skupščin,
Javne '
medobčinski organi. Sredstva za delo
P°<llaoi Za^^^ranilstva
Republike Slovenije zagotavlja na
0na e
skih ja >,
^ Publika Slovenija, sredstva za delo občinV
rav
°bčine pn
- P °t>ranilstev pa zagotavljajo posamezne
Sp|oh ' čemer odnosi glede financiranja ponekod z odloki
s,ev
eni
PovSzroča
° Are'občasne
' drugod
pa financiranje
pravobraniltežave.
Neenotnostjavnih
v organiziranju
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V ilustracijo navajamo število obravnavanih zadev v zadnjih
letih:
- v letu 1989 so se obravnavale 603 zadeve;
- v letu 1990 se je obravnavalo 2627 zadev;
v letu 1991 se je obravnavalo 5462 zadev;
- v letu 1992 se je obravnavalo 9122 zadev.
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obvladuje, vedno pa seveda v škodo zastopane stranke t. j.
Republike Slovenije oz. njenih organov (gl. npr. samo
postopke za povrnitev škode neopravičeno obsojenim in
s tem povezanih zaplemb premoženja).
Pravne podlage za »pravdne« zadeve so številni pozitivni
predpisi, ki so olastninili premoženje Republike Slovenije
(Stanovanjski zakon (Ur. I. RS št. 18/91), Zakon o zavodih (Ur.
I. RS št. 12/91), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. I. RS 12/91-1), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS št. 9/92), Zakon
31

o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS št. 9/92), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS št. 12/92), Zakon
o socialnem varstvu (Ur. I. RS št. 54/92), Uredba o izvedbi
privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od
organov in organizacij b. SFRJ in JLA ur. I. RS štev. 61/92),
predpisi, ki so uredili naloge in organizacijo poedinih organov
(Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/
91), Zakon o davčni službi (Ur. I. RS št. 14/92) ter Zakon
o denacionalizaciji (Ur. I RS št. 13/93) s svojimi spremljajočimi predpisi. Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
(Ur. I. RS št. 10/93 določa, da Sklad gospodari t. j. upravlja in
razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi
v imenu Republike Slovenije in za njen račun, glede na to, da
je lastnik tega premoženja Republika Slovenija. Ocenjuje se,
da gre za cca 560.000 ha kmetijskih in gozdnih površin kar
predstavlja 27,8% celotne površine Slovenije. Že pravna ureditev samo tega segmenta zahteva izjemen angažma številčnega teama pravnikov in drugih strokovnjakov,
<
Omenjeni predpisi nedvomno tvorijo pravne podlage za razreševanje pomembnih pravnih razmerij (promet družbenih stanovanj in z njim povezano neupravičeno okoriščanje posameznikov, ki so se hoteli izogniti plačilu davka od dobička iz
kapitala, urejanje stanovanjskih razmerij v zvezi s t. i. vojaškimi stanovanji, različni spori iz neurejenih lastninskih razmerij posameznih uporabnikov glede nepremičnin, katerih
lastnik je postala republika Slovenija itd.).
Poseben poudarek zasluži problematika vračanja zaplenjenega premoženja, ki se rešuje na podlagi 145. čl. Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. I. SRS št. 17/78 in 9/80).
V kazenskih postopkih po drugi svetovni vojni so sodišča
v številnih primerih zoper državljane Slovenije izrekala tudi
kazen zaplembe premoženja. Ker se že od 4. 10. 1990 v Republiki Sloveniji ne uporabljajo več določbe 561. člena Zakona
o kazenskem postopku (t. j. od razglasitve ustavnega zakona
za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi RS - Ur. I.
RS. št. 37/90, je bivšim obsojencem dana možnost, da z izrednimi pravnimi sredstvi dosežejo spremembo, oz. razveljavitev
pravnomočnih sodb, izrečenih pred 1.1. 1954.
Ugotavljamo, da se je precejšnje število po vojni obosjenih
državljanov in njihovih pravnih naslednikov te možnosti že
poslužilo in predlagalo obnovo postopka, v katerih so dosegli
razveljavitev takratnih pravnomočnih sodb in s tem tudi
zaplembe premoženja. V številnih primerih pa je tudi Javni
tožilec Republike Slovenije vložil zahteve za varstvo zakonitosti, katerim je Vrhovno sodišče ugodilo in obsodilne sodbe
razveljavilo. V novem postopku, pa je potem sodišče zaradi
umika obtožnice, kazenski postopek ustavilo.
V primeru, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena,
ima obsojenec oziroma njegovi dediči pri sodišču, ki je izvršilo kazen zaplembe, pravico zahtevati vrnitev premoženja
oziroma odškodnino po 145. čl. Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZTIKS, Ur. I. SRS, št. 17/78 in 8/90).
Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih delov
stvarno ali pravno ni več mogoča, povrne po zgoraj navedeni
določbi dejansko vrednost tega premoženja po času izdaje
sklepa o vrnitvi in po stanju v času zaplembe, družbenopolitična skupnost, ki je premoženje prevzela. To pa sta občina in
republika. Republika je praviloma prevzela zaplenjena
podjetja po pristojnih ministrstvih, lahko pa v posameznem
primeru tudi drugo premoženje. Ker je republika zaplenjeno
premoženje v večini primerov neodplačno prenesla na gospodarske subjekte, včasih pa tudi odplačno na druge subjekte
ali odsvojila v last fizičnim osebam, se zahtevki upravičencev
glasijo pravilom na plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje. Pri tem je treba poudariti, da zahtevki za zaplenjena
podjetja v večini primerov še niti niso ovrednoteni, vsekakor
pa ne bodo majhni in bodo tako za republiški kot za občinske
proračune predstavljali znatne postavke, ki jih bo mogoče le
stežka realizirati.
Po večinskem mnenju naj bi po določbi 145. člena ZIKS
v povezavi z določbo 30. člena Ustave Republike Slovenije,
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bivši obsojenec imel pravico do polne odškodnine. V.,e
primerih namreč ni mogoče uporabiti meril, ki jih za doloca
nje odškodnine predpisuje Zakon o denacionalizaciji. Nam®
tega zakona je sicer bil, da bi se tudi omenjeni primeri 0
navali po njegovih določbah, in je v 92. členu celo določil.
se ta zakon uporablja tudi za vračanje premoženja zapleni
nega v kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno •<on*'L
do 31. 12. 1958, če je bila kazen zaplembe premoženja razv
Ijavljena na podlagi obnove kazenskega postopka. L
določba je bila pomanjkljiva, ker ni naštevala vseh izredr n
pravnih sredstev, ki ob uspešnem uveljavljanju lahko P 'P,e
Ijejo do razveljavitve pravnomočne sodbe. Ustavno sodi=
Republike Slovenije je določbo 93. člena Zakona o dena^
onalizaciji razveljavilo s svojo odločbo št. U-l-10/92-19zdn6
11. 1992, ker je ugotovilo, da je v neskladju z določbo 15
člena Ustave Republike Slovenije.
Javno pravobranilstvo je Vlado in pristojne organe s P'0^
»iko seznanilo ter predlagalo, da se presodi utemeljenost*^
smotrnost ev. spremembe 145. člena Zakona o izvrševani
kazenskih sankcij.
Nakazana pravna razmerja so pomembna toliko bolj, ker
bodo reševala v daljšem časovnem razdobju, angažirala bo ,
številna sodišča in upravne organe, realizacija končnih f® ^
tev, pa bo predstavljala izjemno finančno breme za repu'3"
(občinski) proračun.
Po obsegu slede zadeve »mnenja« (M), ki so po svoji vS®.^
v sedanjem času nastajanja novega pravnega reda, na 0js,e
pomembna in potrebna. Javni pravobranilec v zadevah .
omenjenemu krogu subjektov pravno pomoč in s tem °Pfaz0o
svojo svetovalno vlogo. Za to delo je potreben studio*
pristop, saj niso redki primeri, da normiranje zakljuc .
celote presega obseg enega samega predpisa, posam® ■„
norme, ki so vgrajene v predpise so nepopolne in zahte* j
podrobnejšo interpretacijo, enako so posamezni P°jnj
v predpisih nejasni oz. vsebinsko premalo opredeli
0
postopki za uveljavljanje pravic so pomanjkljivi in je ne£®nc j
potrebno celo dodatno kreirati navodila za smotrno in ej^o
mično izvajanje posameznega zakona, zakoni so medsebOJ
neusklajeni itd.
Svetovalna vloga javnega pravobranilca v bistvu rear^l
enega od ustavnih načel, da je Republika Slovenija P s® ^
država, v posledici česar se zagotavlja tudi pravna varn° '
je brez dvoma eden od temeljnih pustolatov pravne drza
. d Ki
Tudi »izvršilne zadeve« (I) predstavljajo pomemben P"?,^
rea
kaže na to, da je številna pravna razmerja potrebno
iLati
prisilno in jih udeleženci v postopkih niso pripravljeni re»e
prostovoljno.
★ ★ ★
O smiselno enaki problematiki poročajo tudi občinska
i
pravobranilstva. Svoja zapažanja so osredotočili z'a nj^
problematiko izvajanja Zakona o denacionalizaciji v vsel
govi pojavnosti. Prisotna so tudi razmišljanja o posebnis U|j
tvi vračanja kmetijskih zemljišč, ki naj bi zlasti up° '® t.
temeljni namen kmetijskih zemljišč t. j. proizvodnja
Opozarjajo tudi na problematiko v zvezi s stavbnimi ze^Lje
v mestih in naseljih mestnega značaja. Prepočasno reše\^jt
denacionalizacijskih zahtevkov in upravičencev
jo
zavira gradnjo v mestih, saj je promet s takimi zemlji®
2i
av v
rešitve denacionalizacijske zahteve blokiran. Pi" . raV8
z izvajanjem Zakona o denacionalizaciji se kaže tudi P'^jinaur^enost lastništva oz. pravice uporabe v zemljišč'"
gah. Cesto se zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine
^
od dejanskega uporabnika, ki nepremičnino uporablja
pravnega naslova.
Poseben problem v mestih predstavljajo tista st. zemli'^^s
so bila nacionalizirana 26. 12. 1958, na njih pa ima °;
pravico uporabe »upravičenec«. Upravičenec do vzpost
a ^
lastninske pravice je po Zakonu o denacionalizaciji ol ra>/0'
čenih pogojih le prejšnji lastnik, ne pa tudi njegov P
naslednik. V praksi je nešteto primerov, da vračanje ten
porotev»leC

J'šč v last zahtevajo prav pravni nasledniki. Lastninsko neuredna tako ostajajo pravna razmerja na zemljiščih v mestih in
as
s" eljih mestnega značaja. To vprašanje bi bilo treba urediti
Posebnim zakonom.
^bčinska javna pravobranilstva poročajo, da se denacionalizacija
uspešno izvaja predvsem v primerih ko je možna natua|
na restitucija.
gornjem parcialnem prikazu problematike dela javnega
Pravobranilstva
se avtomatično odpira tudi vprašanje bodoče
Ur
editve javnega pravobranilstva.

Javni pravobranilci so na svojem rednem posvetovanju javnih
pravobranilcev dne 16. 12. 1992 sklenili, da se ne glede na še
neurejeno in dokončno nedorečeno ureditev lokalne samouprave primarno pristopi k razmišljanju o vsebini dela javnega
pravobranilstva, podredno pa tudi o njegovi bodoči organiziranosti.
Javno pravobrnailstvo Republike Slovenije je v sodelovanju
z Mestnim javnim pravobranilstvom Ljubljana in Javnim pravobranilstvom Gorenjske, Kranj, pripravilo teze o temeljnih
vprašanjih za pripravo Zakona o javnem pravobranilstvu
(državnem pravdništvu).
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°ročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v RS o stanju, pojavih in
Problemih na področju varsta družbene lastnine in varstva pravic delavcev
v
letu 1992

1

ORGANIZIRANOST IN KADRI

podobno kot že nekaj let, tudi za leto 1992 ugotavljamo
Tjanjševanje števila družbenih pravobranilcev samoupravljajov W nadaljevanju: pravobranilci) po občinah, oz. vse večje
,a?K| ''° občin, kjer tega organa ni. Po stanju 31. 12. 1992 je bilo
1 n občin kar 29, za katere občine gre, je razvidno iz tabele
nekkatere
*0' od
'e razvidno,
so brez
pravobranilcaSevernoprimorska,
kar cele regije,
teh že več
let: Gorenjska,
e
pr *murje, Posavje in vključno z letom 1993 še štajerska.
kov°Stali Pravobranilci pa so dejansko ostali brez namestni(taho P^Hikov
ter strokovnih svetovalcev in sodelavcev
nih adrn P°nekoc' pravobranilci nimajo niti redno zaposleDri drugihinistrativnih
delavcev ali pa pravobranilec išče pomoč
državnih organih.
Zmanjševanje števila pravobranilcev ne vpliva le dejstvo,
2 !e na tem področju pričakovati spremembo zakonodaje in
1° ukinitev institucije, ampak tudi dejstvo, da večina občin,
^Pravobranilca nima, ga nima zato, ker ga ni pripravljena
ra1
ieir>
'' Prav°branilci,
pačsmo
so, precej
tinančne
rešuJ na različne
načine, o kjer
čemer
pisalitežave
že v poroa e, 1991
o. ri*
-' °
- Zato bi bilo samoupravljanja
ob morebitni spremembi
aružbenem
pravobranilcu
nujno, zakona
da se
Van 8 m
inanc ran e
faven '
'
' i le-teh prenese na republiško

Pri

v Serr
' ' tem pa je potrebno poudariti, da se zakonodaja
k; D ,e9a organa ni spremenila, prav tako ne statuti občin,
predvidevajo njegov obstoj. Nasprotno! Dne 5. 12. 1992 je
je ® veljati Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki
Pravobranilcu pomembne zadolžitve na področju revi,r
pos,
enri Zrnan
°Pkov in varstva družbene lastnine. Kljub temu se
lati i
jževanja števila pravobranilcev ni spremenil in se
,ud v let0 1993 Po s,an u na dan 15 2 1993 e brez
Praif k ranilca
' že kar 36' obćin i,a
- i
usod
( t>ela 1 a). To ima lahko
Pa
Posledice za varstvo pravic družbene lastnine, zlasti
an
9led6 izva
rev i je Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
lo j P erjanja zakonitosti že opravljenega lastninjenja. Na
r * tužbena pravobranilka samoupravljanja RS pristojne
v letU 1992in ,erobčinske
organe ter javnost večkrat opozarjala
le,u 1993
Sgr,, dv
' vendar brez uspeha. Možnosti sta
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U 6nem
aven ^
pravobranilcu samoupravljanja na republiško
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ilSEB|NADELA
1 *a*'stićni prikaz
P°datkov prikazanih v tabeli 2 je razvidno, da smo pravop0f

°<5e valeč

branilci v letu 1992 obravnavali 3.182 zadev, od katerih je bilo
zaključenih 2.866, preostalih 316 pa je prenešeno v leto 1993
in od tega je 195 v reševanju pred drugimi organi.
Statistični podatki kažejo, da je bilo obravnavanih v letu 1992
1.821 predmetov manj kot v letu 1991, kar je glede na opisano
kadrovsko problematiko razumljivo in pričakovano. Iz tabele
3 je razvidno, da smo tudi v letu 1992 obravnavali največ, to je
2.358 oz. 73% zadev s področja delovnih razmerij, sledijo
primeri s področja varstva družbene lastnine, ki jih je bilo 438
oz. 13%, predstavljajo različne primere s področja upravljanja
in razpolaganja z družbeno lastnino, preoblikovanjem podjetij
in zavodov, predvsem pa primere spornih privatizacij. Med
ostale zadeve, ki jih po vsebini nismo mogli uvrstiti v katero
od prej navedenih področij, pa beležimo 439 oz. 14% primerov.
Večino (63%) zadev smo pričeli obravnavati na pobudo delavcev, V 9% se je začel postopek na pobudo organov upravljanja, v 3% na pobudo direktorjev, v 6% primerov je bil pravobranilec sam pobudnik delovanja in ukrepanja, 4% primerov
so prosili za intervencijo družbenega pravobranilca samoupravljanja sindikati, kar kaže na vse večjo aktivnost in vlogo
sindikatov za varstvo pravic delavcev in posredno tudi za
varstvo družbene lastnine
Vrste aktivnosti, ki smo jih izvajali pravobranilci v preteklem
letu so prikazane v tabeli v 4. Iz podatkov je razvidno, da smo
v večini primerov 89% dajali nasvete, opozorila, mnenja, zahteve in predloge ter pobude drugim. Le v manjšem obsegu
(3%) pa smo uporabljali pravna sredstva kot n. pr.: vlaganje
ovadb, sprožanje sporov pred pristojnimi sodišči.
b) Varstvo družbene lastnine
Pravobranilci ugotavljamo, da se to področje delovanja vsebinsko bistveno ne razlikuje od tistega, ki je bilo prikazano
v poročilu za leto 1991, zato menimo, da je ponavljanje odveč.
Nove so bile le aktivnosti pravobranilcev, vezane na izvajanje
Zakona o zadrugah (Ur. I. RS št. 13/92). Pri tem je mišljeno
zlasti izvajanje pooblastil pravobranilca po drugem odstavku
73. člena citiranega zakona, ki se nanaša na sklic prvega
zbora na katerem kooperanti in delavci tega dela podjetja
obravnavajo možnost za organiziranje v zadrugo. Poleg tega
pa so se pravobranilci aktivno vključevali oz. sodelovali pri
reševanju konkretnih problemov, ki so nastali v postopkih
preobrazbe, n.pr. vprašanje o pristojnosti organa za sprejem
akta o ustanovitvi zadruge, konflikti v zvezi s pristopom
v članstvo novo ustanovljene zadruge nekaterih članov bivših
kooperantov poslovne enote, itd.
Kot posebno problematiko, s katero so se ukvarjali samo
nekateri pravobranilci velja posebej omeniti Zakon o denaci33

onalizaciji in njegovo izvajanje v praksi. V sklopu tega je
znaten del aktivnosti predstavljalo dajanje ustreznih nasvetov
ter pomoč občanom pri oblikovanju zahtev za denacionalizacijo ter sodelovanje v nekaterih postopkih denacionalizacije.
Tovrstno delovanje sicer presega zadolžitve družbenega pravobranilca. V statistiki so te zadeve uvrščene med zadeve, ki
so v tabeli št. 3. označene z »ostalo«. V njej so zajeti tudi drugi
primeri, ko se posamezniki obračajo na pravobranilca, čeprav
bi bil po vsebini zanje pristojen drug organ (inšpekcija dela,
center za socialno delo, sodnik za prekrške, upravni organi,
itd.), kar kaže na to, da občani marsikdaj ne morejo pridobiti
ustreznih informacij in pomoči, jo pa nujno potrebujejo. Tudi
v teh primerih je pravobranilec nudil pomoč občanom, z informacijami ali nasveti pri oblikovanju zahtevkov oz. vlog na
različne organe.
Do oškodovanja družbene lastnine je prihajalo predvsem
zaradi različnih oblik »divjih« privatizacij, kjer se kaže izredna
domiselnost strokovnjakov in poslovodnih struktur v gospodarstvu. Marsikateri tovrstni »reorganizaciji« so botrovala
različna svetovalna |x>djetja, na čelu s priznanimi strokovnjaki.
Družbena lastnine je bila oškodovana predvsem zaradi delovanja by pass podjetij, ki so jih ustanavljali delavci (običajno
vodilni) družbenega podjetja ter s kršenjem konkurenčne
prepovedi in konkurenčne klavzule. Pogosto je prihajalo do
prenosa družbenega kapitala v zasebne roke tudi z brezplačnimi prenosi družbenega kapitala, sklepanjem škodljivih
pogodb ter zlorabo pooblastil. Podrobnejša tovrstna analiza
je bila prikazana že v poročilu za leto 1991, tako da te problematike ne bomo ponavljali. Morda bi kazalo poudariti, da se je
povečalo število uvedenih postopkov pred temeljnimi sodišči
in sodišči združenega dela v zvezi z varstvom družbene lastnine. Čeprav so sodni postopki dolgi, so izdane že prve
sodbe, ki kažejo na to, da prizadevanja pravobranilcev le niso
zaman. Prikaz vloženih ovadb in tožb je razviden iz tabele 4 a,
ki potrjujejo zgornje navedbe.

prišlo do situacije, ko bi populacija z negospodarskega
področja ostala praznih rok, čeprav ni mogoče trditi, da rlni
prispevala k nastanku družbene lastnine v gospodarski sfe Glede na obrazloženo je sodišče moralo zahtevku družbe*
nega pravobranilca samoupravljanja ugoditi in odločiti, kot j®
to razvidno v izreku te odločbe.«
Posledica te sodne odločbe je bila preprečitev »lastninjenja"
v konkretnem družbenem podjetju oz. do ustanovitve by PaSr|"
a ni prišlo. Obravnavana sodna odločba pa ima tudi š' °'
pomen. Pomeni, da lahko s pravnimi sredstvi varujemo dnJZ'
beno lastnino ne le pred rednimi sodišči (tožbe za &b"s
podjetja iz sodnega registra, odškodninske, ničnoste tožb®,
itd.), pač pa tudi pred sodišči združenega dela. Gre za izpod'
bijanje zakonitosti in pravnoveljavnosti sklepov organ°,nv
upravljanja, ki pogosto pomenijo osnovo za vsa pravna
druga dejanja, ki v končni fazi pripeljejo do oškodovanj®0
družbene lastnine. Z razveljavitvijo teh sklepov, postane)
nezakonita oz. brez pravne osnove tudi pravna in druga dej?'
nja podjetja in odgovornih oseb, ki so posledica nezakonit^
sklepov organov upravljanja. Ta sodna praksa torej utegne
biti zelo pomembna v sodnih postopkih, ki bodo sledili revizij*
skim postopkom po Zakonu o lastninskem preoblikovanj
podjetij, ko bo izkazan utemeljen sum, da je bila oškodovan®
družbena lastnina. Ali so ta naša predvidevanja in ocen
točne, bomo videli pri našem delu v letu 1993 in 1994.

c) Varstvo pravic delavcev
Že uvodoma smo navedeli, da smo tudi v letu 1992 obravn®
vali največ zadev s področja delovnih razmerij. Vsebinsko 91
za podobno problematiko, kot je bila opisana že v poročil
leto 1991, tako da podrobnejše analize tokrat ne podajam®'

Sodišče je sporne sklepe delavskega sveta o soustanovitvi
delniške družbe razveljavilo ter med drugim v obrazložitvi
navedlo:

Ocenjujemo, da so bile pravice delavcev največkrat kršene P'
izvedbi zakona in kolektivnih pogodb v zvezi z razreševanje0
trajnih presežkov. Pri tem ne gre več toliko za problem,
podjetje ne bi znalo izpeljati predpisanih postopkov, Pa
jih v kršitev predpisov največkrat sili težka gospodarska
si
acija, s čimer pa seveda nezakonito ravnanje ne PoS,a
j.
re
zakonito. Predpisan postopek za ugotavljanje trajnih P ^j.
nih delavcev je namreč kompliciran. Podjetja zato iščejo b
njice ter s tem kršijo zakon. Prihaja torej do najrazličnep.
zapletov, poenostavljanj v postopkih, pomanjkljivosti cel ^
tih programov, neizvrševanja pravic, ki jih tem delavce
zagotavlja veljavna zakonodaja. Prihaja tudi do izsiljena '
vnaprejšnjih podpisov sporazumov o prenehanju delovnflS
razmerja, ki niso v skladu s pravo voljo delavcev do ponLJ,.atgv
izdelkov podjetij namesto denarnih odpravnin ali do napo''
delavcev na sprožitev sporov pred sodišči združenegazaKo® \
ker podjetja nimajo finančnih sredstev, da bi izpolnila _$.
ske obveznosti do delavcev, vedoč, da sodni mlini dandan
nji meljejo izredno počasi.

»Sodišče se sicer pridružuje stališču udeleženega podjetja,
da po pravobranilcu citirana zakonodaja izrecno ne prepoveduje v formalnem smislu ustanavljanja takšnih delniških
družb, vendar jih istočasno izrecno tudi rte dovoljuje
V pomanjkanju eksaktnih pravnih določil pa je upoštevati
»ratio« zakona, ki pa je v tem, da je potrebno obstoječo
družbeno lastnino zavarovati. V pozitivni zakonodaji še ni
urejeno lastninjenje družbenih podjetij, kar pa izpodbijani
sklep omogoča in je to tudi njegov namen. Udeleženka je
namreč navedla, da je zasledovala cilj spremeniti udeleženo
družbeno podjetje v lastnino delavcev, ki so ga s svojim delom
ustvarili in ga nimajo namena prepustiti državi ali komu drugemu. Takšen namen je vsekakor preuranjen, ko naš pravni
red še ne razpolaga z ustrezno privatizacijsko zakonodajo. Da
gre za občutljiva in usodna vprašanja je dokaz dolgotrajna
skupščinska procedura, v kateri se nikakor ne morejo dogovoriti za delež udeležbe posameznih segmentov družbe
v bodočem zasebnem kapitalu, ki bi nastal iz družbene lastnine. Po vzorcu udeleženega podjetja bi postali lastniki le
delavci udeleženega podjetja in če bi slednje obveljalo, bi

Slaba gospodarska situacija in nelikvidnost podjetij |e "
drugim vzrok, da podjetja ne izvajajo drugih obveznost
kolektivnih pogodb, n.pr. ne zagotavljajo pravočasnega i*P j
čila plač, oz. te niso v višini, ki je določena s'pogodb j
o zaposlitvi in s kolektivnimi pogodbami. Na kratko t
lahko rečemo, da se varstvo pravic delavcev ni izbolp
Varovanje pravic delavcev preko sodišč združenega del0
zaradi dolgotrajnosti postopkov neučinkovito. Pravnom ^
odločbe sodišč združenega dela o pravici delavca po dve
več letih so pogosto le ugotovitvene odločbe, saj zaradi
P g
blikovanja, likvidacije ali stečaja podjetja, odločb n'.n1°r0v,
izvršiti. Pa še v tistih primerih, ko so izvršljive, je več prime ^
ko pravnomočnih odločb podjetja ne izvršijo, kljub tem^' ,a
je to sankcionirano celo z disciplinskim ukrepom prenein
delovnega razmerja odgovorne osebe in s kaznivim dejani
V praksi se namreč redko dogodi, da bi bil za take krs 0
izveden disciplinski postopek proti odgovorni osebi. rTav ^
praksa in pa počasnost reševanja delovnih sp° °
sodidšču, pa naravnost vzpodbuja delodajalca k zaves
nezakonitim odločitvam.

Med pravnomočnimi sodbami, s katerimi je bilo ugodeno
zahtevi pravobranilca za varstvo družbene lastnine velja omeniti sodbo Sodišča združenga dela v Brežicah iz meseca
septembra 1992. Družbeni pravobranilec samoupravljanja RS
je v tem primeru izpodbijal zakonitost in pravno veljavnost
nekaterih sklepov delavskega sveta družbenega podjetja,
s katerim je nameravalo »soustanoviti« by pass podjetje
v zasebni lasti delavcev, kamor pa bi se slej ko prej prelil tudi
družbeni kapital družbenega podjetja. Slednje je zaključiti
predvsem iz dejstva, da naj bi imelo zasebno podjetje enak
poslovni predmet kot družbeno, da uporablja poslovne prostore družbenega podjetja, in da končno tudi isti ljudje upravljajo tako z družbenim kapitalom v družbenem podjetju kot
z zasebnim kapitalom v delniški družbi.
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Št Vllo vseh zaposlenih pri družbenih pravobranilcih samoupravljanja v Republiki Sloveniji na dan 31. 12. 1992
~^
Sedež DPS
DPS
Nemestnik
Svetovalec Strok, sodel. Admin. delav.Pomožni
J- Kamnik
, Koper
J- Kranj
Ljubljana
Maribor
• Novo mesto
Postojna
■ Ravne na Koroškem
in' Radlje ob Dravi
Ribnica
■ Slovenj Gradec
};• Skofja Loka
U' Ve'enje
.*• Vrhnika
i^Žalec
^Paj občinskih
H^srs

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
• •: l •

1,0
1,0
1,0

I C|

1,0

1,0
0,5
11,5
1,0
12,5

1,0
1,0

1,0
1,0

Občj

v katerih ni družbenih pravobranilcev samoupravljanja
_
i£Se^e
Zlr]e
No
vjf® Gorica, Idrija, Ajdovščina, Tolmin
•:°Cevie
"Cevje
s i,
Kr
Jško,
j
..
ko, Brežice,
Sevnica
^Urska Sobota, Lendava, G. Radgona, Ljutomer
R ~}> Ormož
feSljica
CeL°V^e0V
' Hrastnik, Zagorje
§k
'f •' ^Loka
- Konjice, Laško, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju
>. °fja
^

'

1,0
1,5

2,0
1,0
3,0

delav.

I ( I,]

- vi)

1,0
1,0
1,0
8,5
4,0
12,5

> 2 -i •
I
. f l-l
1,0
1,0
Tabela la
od 1.10 90
od jun. 92
od pomladi 92
odi. 1.91
od jun. 90
od 15. 9.91
od 1.3. 90
od 1. 2. 90
od 1.3.91
od 31.12. 91
od 13.11.92
od 1.5. 91
od 31. 3. 90
od 13.11.91

v

katerih ni družbenih pravobranilcev samoupravljanja - stanje 15. 2. 93
Pesnica, Ruše, Lenart, Slovenska Bistrica
Logatec

od 1.2. 93
od 1. 1. 93

TABELA 2
OBRAVNAVANI PREDMETI V LETU 1992
%
1992
% Prenešeno
Zap. št. Družbeni pravobranilec
1991
Razlika Zaključeno
v nasl. leto
v 1992
samoupravljanja
• 1. Celie. Slov. Konjice,
12
Laško, Šmarje pri J., Šentjur*
296
149
260
88
36
445
7
29
157
27
2
2. Domžale*
186
93
3. Jesenice*
11
4. Kamnik
54
89
6
73
19
48
20
5. Koper, Izola, Piran, Sežana
202
176
26
140
80
36
6. Kranj*
7. Krško*
8. Ljubljana-Center, Bežigrad,
Šiška, Moste-Polje, Vič-Rudnik,
21
587
374
79
79
Litija, Grosuplje
- 213
295
9. Maribor, Pesnica, Ruše,
2
Lenart, Slovenska Bistrica
922
269
- 653
267
99
10. Mozirje*
11. Murska Sobota, Lendava,
Gornja Radgona, Ljutomer*
12 Nova Gorica, Idrija,
Ajdovščina, Tolmin*
199
13 Novo mesto, Črnomelj,
10
67
60
90
Metlika, Trebnje
14. Postojna, Cerknica,
3
184
97
Ilirska Bistrica
222
+ 38
215
15. Ruj*
16. Radovljica*
8
194
17. Radlje ob Dravi
212
+ 17
92
18
195
19
277
- 49
224
81
18. Ravne na Koroškem
326
53
m100
11
11
19. Ribnica
7
184
12
223
- 39
172
93
20. Slovenj Gradec
2
173
4
177
- 126
98
21. škofja Loka*
303
2
98
6
348
254
- 94
248
22. Velenje*
23. Trbovlje*
333
24. Tržič*
1
134
99
1
133
25. Vrhnika, Logatec*
10
- 94
277
90
30
401
307
26 Žalec*
27 Družbeni pravobranilec
samoupravljanja
12
17
122
88
76
139
63
Rep. Slovenije
~10
-1.821
2.866
90
316
Skupaj:
5.003
3.182
* Družbeni pravobranilec ni deloval, ni deloval vse leto, občasno ga nadomešča pooblaščeni družbeni pravobranilec in drufl®
občine ali dela le strokovni delavec.
Tabela3
OBRAVNAVANE ZADEVE PO VSEBINI V LETU 1992
Zap. št.-Vsebina
1. Varstvo družbene lastnine
2. Delovna razmerja
3. Ostalo
SKUPAJ:

1991
1.302
2.908
1.274
5.484

1992
438
2.358
439
3.235

Struktura 1991
24
53
23
100

Struktura

13
73
1-t
To0

38
POBUDNIKI ZADEV V LETU 1992
Zap. št. Pobudnik
1. Organi upravljanja
2. Delavci
3. Drugi organi, posl. organi, disc. kom. itd.
4. Delovna telesa in organi republiške in občinskih skupščin
5. sindikati
6. SDK in druge inšp. službe
7. Družbeni pravobranilci samoupravljanja
8. Drugi
SKUPAJ:

36

1991
61
1.936
403

Struktura %
2
60
13

1992
288
2.030
100
118
126
42

11
13
100

200
331
3.235

16
352
420
3.188

Struktu^j^
3
4
4
1
6
10
ioO

poročevalk
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^NA IN NEPRAVNA SREDSTVA, KI JIH JE UPORABIL DPS V LETU 1992
Zap.
1991
Vrsta uporabljenih sredstev
Pravna sr
5.178
*ahteV0
®dstva (nasveti, opozorila, mnenja,
j p . pobude, predlogi, informacije, sklepi)
Vna
380
VriA-?
sredstva (ovadbe, postopki pred sod., udeležba
3. Dn,0pkih>
945
Reaktivnosti
^UPaT
6.503

Tabela 4

80

1992
3.289

89

117
14
100

274
3.680

100

Tabela 4 a
o
katerih
v
letu
1992
še
ni
odločeno,
ali so
i > 'l
° pravnih sredstev, ki jih je vložil družbeni pravobranilec samoupravljanja,
~£5^JĆene v obdobju 1992/93
Leto
Organ
Število Datum
Postopek
Družbeni prav.
Vsebina
predlo- rešitve oz.
v teku
samoupravljanja
gov
pravnomoč.
in štev. spisa
Slovenj Gradec
Temeljno sod.
Tožba za ugotovitev
7
v teku
Maribor
ničnosti kupoprodajnih
44/89 SG
pogodb
1992
Koper VZKP 17/92 Tem. sodišče
Tožba za ugotovitev
1
v teku
Koper
ničnosti pogodbe
1992
Koper
Vrhovno sodišče
Revizija zoper sodbo VS
1
v teku
v Kopru
1989
Kamnik
Temeljno sod. Lj.,
Tožba za ugotovitev
1
v teku
E. Kamnik
ničnosti pog. o dodelitvi
pravice na stavbn. zem.
1991
Rep. Slovenije
Tem. sodišče
Tožba za izbris ustnovitve 1
18.2.1992
VZ 49/91
Novo mesto
podj. iz sodn. reg.
1992
Rep. Slovenije
Višje sodišče
Tožba za izbris
1
24.4.1992
VZU 49/91
Ljubljana
ustanovitve podjetja iz
sodn. reg.
1992
Višje sodišče
Pritožba zoper vpis podj.
1
v teku
Rep. Slovenije
VZ 47/92
Ljubljana
v sodni register
1992
Ljubljana
Višje sodišče
Pritožba zoper sodbo TS
4
v teku
Ljubljana
izbris iz registra
1992
Ljubljana
Višje sodišče
Odgovor na pritožbo
1
v teku
Ljubljana
sodbe TS
1992
Vrhovno sodišče
Revizija na pravnomočno 1
v teku
Ljubljana
sodbo, odgovor
1992
Višje sodišče
Pritožba zoper sodbo IS
1
v teku
Ljubljana
zaradi likvidacije podj.
1992
Ljubljana
Tem. sodišče
Ničnost javne dražbe
1
v teku
Ljubljana
1992
Tem. sodišče
Predlog za izplač. razlik
1
v teku
Ljubljana
Ljubljana
OD
1992
Ljubljana
Tem. sodišče
Tožba na ničnost imenov. 1
v teku
Ljubljana
predstav, družb, kapit. in
določil stat.
1991
Tem. sodišče
Tožba za izbris podjetja iz 1
v teku
Rep. Slovenija
VZ31/91
Novo mesto
sodn. reg.
1992
SZD Ljubljana
Predlog za razveljavitev
1
v teku
Kamnik
dela pog. o zaposl. vodil,
VUZ 22/92 KA
delavcev zaradi
nepravilno izplač.
17
odpravnin
' 1992
SZD Kranj
Predlog za razveljavitev
1
1.6.1992
Rep. Slovenije
sklepa DS o razreš. vodje
VZ 29/92
tehničnega sektorja
1992
SZD Ljubljana
Predlog za razvelj.
1
4.9.1992
Rep. Slovenije
seznama delavcev in
VZ 17/91
posamičnih sklepov dir.
podj. o trajnem
prenehanju potreb po
'9.
delu delavcev
1992
SZD Brežice
Predlog za razveljavitev
1
22.9.1992
Rep. Slovenije
DS sklepa v zvezi
VZ 37/91
«0.
z ustanovitvijo d. d.
1992
SZD Ljubljana
Predlog za razvelj.
1
14.1.1993
Rep. Slovenije
sklepov DS o razr.
VZ 66/92
direktorja
1
992
SZD Kranj
Predlog za razvelj.
1
v teku
Rep. Slovenije
sklepov DS o brezpl.
VZ 47/92
prenosu sredstev in
sklepov DS
š,evil

^'OĆi®"a/ec
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22. 1992
\
23. 1992

Rep. Slovenije
VZ 27/92
Rep. Slovenije
VZ 75/92

SZD Brežice

Predlog za razvelj. sklepa
zbora delavcev
o imenovanju v. d.
direktorja
SZD Ljubljana
Predlog za razvelj.
sklepov zbora delavcev
it. o razrešitvi člana UO in
izvolitvi novega
SZD Celje
Predlog za razvelj.
sklepov DS o spremembi
statuta podj. in
o sprejetju progT.
' -1; I ) )H5 i i i.» prestrukturiranja
SZD Ljubljana
Predlog za razveljavitev
najemnih pogodb
SZD Ljubljana
Tožba na ugotovitev
ničnosti stat. določil
SZD Ljubljana
Predlog za ugotovitev
ničnosti sklepov organov
upravljanja družbe
SZD Ljubljana
Predlog za razveljavitev
sklepov o sprejemanju
novih delavcev
SZD Ljubljana
Predlog za izplačilo razlik
OD
SZD Celje
Prenehanje del. razm.,
razv. sklepa disc. kom.
SZD Celje
Prenehanje del. razm.,
zloraba služb, polož.
SZD Maribor
OD, odpravnine, trajni
viški
SZD Maribor
Disc. postopek
Pritožba zoper lokacijsko
Rep. sekretar, za
varstvo okolja...
dovolj., izdana
oz. Ministrstvo...
v nasprotju z veljavnimi
predpisi
MNZ
Ovadba

24. 1992

Rep. Slovenije
VZ 33/92

25. 1992

Ribnica

26. 1992

Ljubljana

27. 1992

Ljubljana

28. 1992

Ljubljana

29. 1992

Ljubljana

30. 1992

Celje

31. 1992

Celje

32. 1991

Maribor

33. 1990
34. 1991

Maribor
Rep. Slovenije
VZ 33/92

35. 1992

Rep. Slovenije VZ
40/92, 17/91, 66/92,
44/92
Vrhnika
Javno tožil. E.
Vrhnika
Ravna na Kor.
Javno tožil.
Ljubljana
UNZ, Javno
tožilstvo

36. 1992
37. 1992
38. 1992

v teku

v teku

v teku

v teku
v teku
v teku
v teku
v teku
v teku
v teku
v teku
v teku
v teku

v teku
v teku

Ovadba
Ovadba
Ovadba

1
16

v teku
v teku

iŠjgtut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
^°9lasje k Statutu Zavoda za pokojninsko in invalidsko
. arovanje
Slovenije
Pod
sif m lagi 275. člena Zakona o pokojninskem in invalid>
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92), je Skupščina
°da na 3. seji, dne 22.12.1992, sprejela Statut Zavoda.
nau°nska P°dla9a 23 sprejem Statuta Zavoda je 279. člen
<j.je 'lenega zakona, ki med drugim določa, da k Statutu
Ja soglasje Skupščina Republike Slovenije, vsebino StaPa opredeljuje 277. člen istega zakona,
lem nemu zboru Republike Slovenije priloženo posredučle na
° ZakonaZavoda,
s prošnjoinza
izdajo soglasja
iz 279.
o pokojninskem
invalidskem
zavarovanju.

'TeMEu NE DOLOČBE
l.člen
"•daijJff Pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v
n u: Zav
?Pokoiilnskem
'
inod) je ustanovljen na podlagi Zakona
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
s 12/gp dr|
kega i":n ? e 13. 3. 1992) in je nosilec in izvajalec pokojnin'nvalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
2. člen
"Od ,e

organiziran enotno za območje Republike Slovenije.
3. člen

favod

^

Pravna oseba z imenom: »Zavod za pokojninsko in
*° zavarovanje Slovenije«.
7a.
av
oda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.

ijl?3 Pečat. ki ima obliko kroga, s premerom 32 mm.
"Valit,* na°krog izpisan napis: »Zavod za pokojninsko in
«o zavarovanje Slovenije«, v sredini pa »Ljubljana«.
en
°bmn?
ote Zavoda imajo pečat z navedbo imena Zavoda
°cne enote.

S'
i^gahko "porablja pri poslovanju poleg imena tudi kran
'h veijtVh "2PIZ" in znak Zavoda, ki je sestavljen iz stiliziraCr
^ ,
k kratice bele barve na modri podlagi.
naPodobo

pečata, kratice in znaka Zavoda določi
Zavoda s posebnim sklepom.

Ob tem Državni zbor tudi seznanjamo, da je Skupščina
Zavoda, dne 26. 11. 1992, v skladu z 225. členom Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovnaju, Skupščini
Republike Slovenije posredovala v obravnavo in sprejem
predlog za določitev stopenj prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Zaradi aktualnosti problematike
ob tej priložnosti prosimo tudi za čimprejšnjo uvrstitev
navedenega predloga na dnevni red Državnega zbora
Republike Slovenije.
STATUT ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

- opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
- vodenje matične evidence,
- priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo,
- upravljanje in gospodarjenje s sredstvi Zavoda ter s Stanovanjskim in Kapitalskim skladom,
- finančna in knjigovodska dela,
- priprava gradiv za Skupščino Zavoda in njene organe,
- plansko-analitska dela in dela na razvoju pokojninskega
sistema.
- računalniško vodenje postopkov ter obdelava podatkov,
- informacijski sistem in statistika,
- obračunavanje obveznosti Republike in drugih organizacij,
- zagotavljanje pravne in druge pomoči zavarovancem in
uživalcem pravic,
- administrativna, tehnična in tem podobna dela.
Zavod lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za
druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to
dopušča narava dejavnosti. Zavod lahko opravljanje posameznih del s pogodbo poveri tudi drugi pravni osebi, če je to
racionalno in smotrno.
5. člen

>

4. člen

jj® <ru!>
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravna|
oge v skladu z zakonom, statutom ter drugimi
akti Zavoda.
. Oge i
j
naviti preišnjega odstavka so vsa dela, ki jih mora Zavod
^lav^jti zakonu ter drugih predpisih, na podlagi programa
ter sklepov organov Zavoda, zlasti pa:
s
6 2a
^ojninJk'
^tevkov
za uveljavljanje
in varstvo pravic iz
»Kega in
invalidskega
zavarovanja,
cva
'*p|ačeva
nje pokojnin in drugih denarnih dajatev,
a
'Zvai
ianje zavarovanja po mednarodnih konvencijah,
f0Č

*^

Pri izvajanju dejavnosti mora Zavod zagotavljati:
- zavarovancem in uživalcem pravic učinkovito uveljavljanje
in varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno pomoč,
- gospodarno uporabo sredstev, smotrno poslovanje in racionalno organiziranost,
- smotrno znanstveno-raziskovalno delo na področju
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- neposredno sodelovanje z državnimi in upravnimi organi,
z organizacijami in delodajalci, sindikati, organizacijami upokojencev in invalidov ter vsemi dejavniki, povezanimi
s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
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6. člen
S sredstvi, ki se skladno z določbami zakona zbirajo v Zavodu,
Zavod samostojno gospodari in z njimi zagotavlja uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
izvajanje dejavnosti Zavoda.
7. člen
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja
za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga in
jih uporablja.

Drugo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, K..
didirajo in imenujejo sindikati, organizacije upokojence"
delovnih invalidov, od tega:
- 12 članov iz vrst predstavnikov reprezentativnih sindika'0
organiziranih za območje Slovenije,
- 6 članov iz vrst predstavnikov upokojencev, organizira'
po zakonu o društvih,
- 2 člana iz vrst predstavnikov delovnih invalidov, organijjiri
nih po zakonu o društvih.

8. člen
14. člen

Delo Zavoda je javno.
Zavod lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi,
katero ,delo, posamezna dejanja, podatki ali opravila niso
dostopna javnosti.

Interesne organizacije, ki združujejo predstavnike iz „
njega člena, vodijo postopke evidentiranja, kandidira")
imenovanja članov Skupščine Zavoda v skladu s svoji"11 P
vili.

9. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu in izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja preko sredstev javnega
obveščanja, z zagotavljanjem pogojev za delo novinarjev,
z objavami odločitev v Uradnem listu in na druge ustrezne
načine.
Zavod izdaja svoje glasilo.
II. ORGANI ZAVODA

10. člen

Organi Zavoda so:
1. Skupščina Zavoda - organ upravljanja Zavoda.
2. Upravni odbor Zavoda - izvršilni organ Skupščine Zavoda.
3. Upravni odbor Kapitalskega sklada.
4. Upravni odbor Stanovanjskega sklada.
5. Generalni direktor - poslovodni organ Zavoda.
1. Skupščina Zavoda
11. člen
Organ upravljanja Zavoda je Skupščina Zavoda.
Pristojnosti Skupščine Zavoda so določene z zakonom.
12. člen
Skupščina Zavoda je sestavljena dvopartitno po predstavniškem principu in po zakonu šteje 40 članov, ki jih kot upravičeni predlagatelji imenujejo ustrezne interesne organizacije.
13. člen
Prvo skupino 20 članov Skupščine Zavoda evidentirajo, kandidirajo in imenujejo organizacije in delodajalci, od tega:
- 13 članov iz vrst predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije,
- 4 člane iz vrst predstavništev državnih organov, javnih
zavodov in drugih javnih služb,

15. člen
Volitve - imenovanje članov Skupščine Zavoda raZP^
Skupščina Zavoda, najprej 120 dni in najkasneje 90 dni P
iztekom mandatne dobe članov Skupščine Zavoda.
j
Volitve - imenovanja članov Skupščine Zavoda se
najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom man"
dobe članov Skupščine Zavoda.
16. člen
V sklepu o razpisu se določi dan razpisa in zadnji m"*'
datum za izvedbo imenovanj.
1
Z dnem, ko je določen dan razpisa, začnejo teči roki za voli "'
opravila.
17. člen
Za koordiniranje in spremljanje volilnih postopkov vena
'n'etegi
nih organizacijah, združenj predstavnikov iz 13. čl s 5\it
statuta, Upravni odbor Zavoda imenuje komisijo, ki jo
Ijajo predsednik in dva člana.
18. člen
Komisiji iz prejšnjega člena se v 8 dneh po zadnjem
datumu za izvedbo postopka imenovanj, posredujejo po'
oziroma zapisniki o imenovanjih članov Skupščine Z.n
s potrdili o izvolitvi in pisnimi izjavami imenovanih čla
Komisija na podlagi poročil, zapisnikov in ostale volilne,d<
mentacije iz prejšnjega odstavka pripravi skupno P° ^
o opravljenih volitvah - imenovanjih članov SkuP ggt
Zavoda in ga posreduje Skupščini Zavoda, da na ni. j8ji
podlagi, v skladu s poslovnikom, na prvi konstitutiv
Skupščine Zavoda, verificira mandate članov.
19. člen

~f)jf
Natančnejši način evidentiranja, kandidiranja in 'rnenh°n0jSi'!
članov Skupščine Zavoda ter določitev drugih podroDs
volilnih opravil, določi Skupščina Zavoda s P°
sklepom.

- 1 člana iz vrst predstavnikov obrtnih zbornic,
- 1 člana iz vrst predstavnikov kmetov, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic,
- 1 člana iz vrst predstavnikov, ki opravljajo umetniško ali
drugo kulturno dejavnost kot edini in glavni poklic.

20. člen
Mandat članov Skupščine Zavoda je 4 leta.
Člani Skupščine so lahko izvoljeni največ dvakrat zap°r
poroči1

čl 0 11 ku Sćine
j l'l ' ® P
Zavoda lahko predčasno preneha mandat
4| "Palicom predstavnikov interesne organizacije, ki je
me
tiw?
novala, na podlagi pisne odpovedi ali drugih objekvn,h '
razlogov.
\j .
Žavn 6rusePredčasnega
prenehanja mandata člana Skupščine
len93 člana
' Skupščine
°Pravi postopek
- imenovanj
nadomestZavodavolitev
za preostali
del mandata.

4. v skladu s finančnim načrtom med letom razporeja sredstva Zavoda po posameznih namenih,

21. člen
Sk,
a
tl* Zavoda ima predsednika in namestnika. Izvolijo ju
' Skupščine na prvem zasedanju iz svoje sestave.
V
Primeru, ko je predsednik izvoljen iz vrst predstavnikov
in
nica ''
2bornlZac
delodajalcev,
h in drugih
združenjihorganiziranih
delodajalcev,vsegospodarskih
izvoli njego-

7. na drugi stopnji odloča o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja iz mednarodnih sporažumov in
o izplačevanju denarnih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tujino,

V6Qa

nam
Cev Pra
®stnika iz vrst predstavnikov zavarovancev in uživalca ,er vic, ki jih imenujejo sindikati, organizacije upokojendelovnih invalidov, in obratno.

5. v skladu z zaključnim računom, finančnim načrtom in
planom nabav osnovnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi
in odpisu osnovnih sredstev,
6. sproti spremlja gmotni položaj upokojencev in invalidov
ter odloča o uskladitvi pokojnin in drugih denarnih dajatev,

8. obravnava in spremlja sistemska vprašanja izvajanja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter daje predloge
in pobude za potrebne ukrepe,
9. spremlja in koordinira volilne aktivnosti, vodi postopke
imenovanj in razrešitev, objavlja razpise, pripravlja predloge
izbire in druga dejanja s tega področja,
10. sprejema akt o notranji organizaciji Zavoda,

22. člen
5u?e S8dn
ik Skupščine sklicuje in vodi seje Skupščine, podpioPr sPlošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema Skupščina,
dru e za
ki ih
*avoH
9
deve,
i gadoločajo
in drugi akti
°đa, ter zadeve,
za katere
pooblastistatut
Skupščina.

11. ureja odnose, ki zadevajo delo, pravice, obveznosti in
odgovornosti delavcev Zavoda, razen v primeru, ko s tem
statutom ni določeno, da ta vprašanja urejajo delavci samostojno preko sveta delavcev oziroma, ko se o urejanju teh
vprašanj sklene pogodba,

v ustnik predsednika Skupščine nadomešča predsednika
*adr* nn'eg°vihepravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten ali
°Pra
i '
' Predsedniku predčasno potekel mandat,
Se-|ia namestnik njegove naloge do izvolitve novega pred-

12. imenuje predsednike in člane invalidskih komisij ter
zdravnike posameznike kot izvedenske organe,

sednik
in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna
u
Psčini Zavoda.
23. člen
u

PSčina zaseda na sejah, ki so javne.

fiih već'J18 'e sklePčna in veljavno odloča, če je na seji prisot'n v6A , ot Polovica predstavnikov organizacij in delodajalcev
Pravic
Polovica predstavnikov zavarovancev in uživalcev
Statut T,na
»
in nanl
nčni načrt, zaključni račun, izvolitev predsednika
<a
9«DerafS,n
''
e a Predsednika Skupščine Zavoda ter imenovanje
9 direktorja Zavoda, sprejema Skupščina Zavoda
n
° glasov vseh članov.
Način in r
Ijered" a°ke
sklica, vodenje sej, način odločanja, vzdrževala dol P se'a^' vsebino in obliko zapisnika in druga vpraša°ci Skupščina Zavoda s poslovnikom.
l ^Pn
•vnl odbor Zavoda
'ivi
'^15 C^a3n
9vni

P

*
"h

Zavoda je Upravni odbor Zavoda, ki

odbor Zavoda zlasti:

av

*emaVnava
gradiva za seje Skupščine in
a s,rezna
Do*.
stališča, mnenja, predloge
Sr V
° eduje Skupščini,

14. daje soglasje k imenovanju namestnika generalnega
direktorja, direktorjev sektorjev v Centrali Zavoda in direktorjev območnih enot,
15. opravlja druge izvršilne zadeve in odloča o vprašanjih
izvajanja zavarovanja, za katere ni po zakonu pristojna Skupščina Zavoda.
V primerih iz 4., 5., 10., 11. in 15. točke tega člena lahko
Upravni odbor do določenega obsega, pooblasti generalnega
direktorja s posebnim sklepom.
Upravni odbor Zavoda je za svoje delo odgovoren Skupščini
Zavoda.
25. člen
Dvanajst članov Upravnega odbora izvoli Skupščina Zavoda iz
svojih vrst na predlog interesnih organizacij, ki združujejo
predstavnike delodajalcev, aktivnih zavarovancev, upokojencev in delovnih invalidov, tri člane pa izvolijo delavci Zavoda.
26. člen

24. člen
Sku Sčine

13. imenuje stalna ali občasne komisije ali druge organe za
opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,

v zvezi z njimi
in pripombe, ki

5e9a ^al?98 SkuPSčini sprejem programa dejavnosti, finanča 2ak
'
'iuChega
poročila
^ °datter opravlja
izvršilno računa
funkcijoinza poslovnega
realizacijo teh
aktov,
cijo ^ejema plan dela Zavoda in spremlja njegovo realiza-

Zakonsko načelo sorazmerne zastopanosti se zagotavlja
s tem, da:
- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike organizacij in delodajalcev, predlagajo Skupščini Zavoda 6 kandidatov za člane Upravnega odbora Zavoda, od katerih so 4 kandidati iz vrst predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije,
1 iz vrst predstavnikov državnih organov, javnih zavodov in
drugih javnih služb in 1 kandidat iz vrst predstavnikov drugih
združenj organizacij in delodajalcev.
- interesne organizacije, ki združujejo predstavnike aktivnih
zavarovancev, upokojencev in delovnih invalidov, predlagajo
Skupščini Zavoda 6 kandidatov za člane Upravnega odbora
Zavoda, od katerih so 4 kandidati iz vrst predstavnikov repre41

zentativnih sindikatov, 1 kandidat iz vrst predstavnikov upokojencev in 1 kandidat iz vrst predstavnikov delovnih invalidov.
Interesne organizacije iz prejšnjih alinei, izvedejo postopek
evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane Upravnega
odbora Zavoda, v skladu s svojim pravili oziroma na podlagi
medsebojnih dogovorov.

Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Za delo Upravnega odbora se smiselno uporabljajo dole''
poslovnika Skupščine Zavoda.
3. Upravni odbor Kapitalskega sklada
33. člen

27. člen
Postopek evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane
Upravnega odbora Zavoda se opravi sočasno in v rokih,
določenih v razpisu za volitve - imenovanje članov Skupščine Zavoda.
28. člen
Za koordiniranje in spremljanje postopka evidentiranja in
predlaganja kandidatov iz prejšnjega člena, pooblasti Upravni
odbor Zavoda komisijo, ki na podlagi posredovanih pisnih
predlogov, pripravi skupni predlog kandidatov za izvolitev
članov Upravnega odbora Zavoda in ga posreduje Skupščini
Zavoda, da na njegovi podlagi, v skladu s tem statutom in
poslovnikom, na prvi konstitutivni seji Skupščine Zavoda,
izvede volitve Upravnega odbora Zavoda.
29. člen
Natančnejši način evidentiranja in predlaganja kandidatov za
člane Upravnega odbora Zavoda ter podrobnejši način in
postopek izvolitve določi Skupščina Zavoda s posebnim
sklepom.
30. člen
Mandat članov Upravnega odbora traja 4 leta.
Članom Upravnega odbora lahko predčasno preneha mandat
z odpoklicom s strani predlagatelja, na podlagi pisne odpovedi ali drugih objektivnih razlogov.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana Uprav. nega odbora Zavoda, se na prvem naslednjem zasedanju
Skupščine Zavoda imenuje nadomestnega člana Upravnega
odbora Zavoda za preostali del mandata.
31. člen
Upravni odbor Zavoda ima predsednika in njegovega namestnika, ki ju iz svojih vrst izvolijo člani Upravnega odbora.
Predsednik Upravnega odbora sklicuje in vodi seje Upravnega odbora, podpisuje sklepe, ki jih sprejema Upravni odbor
iz svoje pristojnosti oziroma po pooblastilu Skupščine Zavoda.
Namestnik predsednika Upravnega odbora nadomešča predsednika v vseh njegovih pravicah in obveznostih, kadar je ta
odsoten ali zadržan.
V primeru, ko je predsednik izvoljen iz vrst predstavnikov
organizacij in delodajalcev, organiziranih v gospodarskih
zbornicah in drugih združenjih delodajalcev, se izvoli njegovega namestnika iz vrst predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, ki jih imenujejo sindikati, organizacije upokojencev ter delovnih invalidov, in obratno.
Predsednik, njegov namestnik in člani Upravnega odbora so
za svoje delo odgovorni Skupščini Zavoda.
32. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina članov.
42

Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarova"
upravlja Upravni odbor Kapitalskega sklada.
Upravni odbor Kapitalskega sklada zlasti:
1. v skladu s pravili izvaja politiko sklada,
2. sprejema finančne akte o poslovanju sklada,
3. sprejema programe investicijskih naložb,
4. predlaga Skupščini odločitve o razporejanju dot3'i1
sklada za povečanje osnovnega kapitala sklada in za za g"81
Ijanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovani
5. izvaja politiko gospodarjenja in upravljanja z vrnjenim ^
moženjem iz naslova denacionalizacije,
J
6. sprejema pravila za vlaganje individualnih vložkov v s*
in določa višino dividend oziroma obresti individualnim vi®
teljem,
7. predlaga Skupščini Zavoda odločitev o morebitnem Pj
nosu vodenja sklada na specializirane družbe ali
pravne osebe, registrirane za upravljanje vzajemnih skia°
P!'
8. poroča Skupščini Zavoda o izvajanju politike in poslov*
sklada,
9. odloča o plasiranju sredstev sklada, nakupu in p'%
vrednostnih papirjev, nakupu in prodaji nepremičnin sk'a
10. odloča o drugih zadevah, ki jih določajo pravila KaP'1
skega sklada.
34. člen

j
Upravni odbor Kapitalskega sklada ima 9 članov, ki
nuje Skupščina. Najmanj 5 članov je iz vrst članov Skup' f
Zavoda, drugi člani pa so lahko tudi iz vrst ekonoms*1
drugih strokovnjakov ter javnih delavcev.
Upravni odbor Kapitalskega sklada izvoli izmed svojih i"
predsednika.
35. člen
Mandat članov Upravnega odbora Kapitalskega sklada
4 leta.
r e:
Članom Upravnega odbora Kapitalskega sklada lahko P^
časno preneha mandat na podlagi pisne odpovedi ali
gih objektivnih razlogov.
Člani Upravnega odbora Kapitalskega sklada so za svoje
odgovorni Skupščini Zavoda.
36. člen
i d«1!
Predsednikc Upravnega
I
odbora Kapitalskega sklada v°d'„
Upravnega iodbora, sklicuje in vodi seje, podpisuje skW
druge akte, ki jih sprejema Upravni odbor.
Pri vodenju in poslovanju kapitalskega sklada sodeluje 9^
ralni direktor Zavoda in drugi delavci Zavoda s pos®
poroče**

v°°b,astili in odgovornostmi za področje financiranja v Za4.

^Pravni odbor Stanovanjskega sklada
37. člen

r Vni
skiad
t

odbor Stanovanjskega sklada upravlja Stanovanjski
Zavoda.

'

^Pravni odbor Stanovanjskega sklada zlasti:
predlaga in uresničuje stanovanjsko politiko sklada,
s^a®Prejema letni plan dela in letno poročilo o poslovanju
£

0n^l°ča
ar

o nakupu, prodaji in oddaji stanovanj in
nembnosti stanovanj,

prejema naložbeno politiko sklada.
roj nSprejema kriterije za kratkoročno, srednjeročno in dolgo° Plasiranje denarnih sredstev sklada,
sprejema kriterije za oddajanje stanovanj v najem,

Člani Skupščine Zavoda, Upravnega odbora Zavoda, Upravnega odbora Kapitalskega sklada in Upravnega odbora Stanovanjskega sklada prejemajo za delo v organih Zavoda sejnino v višini, kot jo določi Skupščina Zavoda s posebnim
sklepom.
Vsi člani Skupščine in njenih organov imajo poleg prejemkov
iz prejšnjih odstavkov pravico do povračila materialnih in
drugih stroškov ter povračila morebitnih ustreznih nadomestil
za izgubljeni zaslužek.
5. Generalni direktor Zavoda
42. člen
Poslovodni organ Zavoda je generalni direktor, ki ga imenuje
Skupščina Zavoda. K imenovanju da soglasje Vlada Republike Slovenije.
43. člen
Generalni direktor je odgovoren za zakonitost dela Zavoda.
Organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda ter predstavlja in
zastopa Zavod. V ta namen zlasti:

' določa organizacijo upravljanja s stanovanji,
8 ■
•
'*vaja politiko najemnin,

1. je odredbodajalec za Zavod in podpisuje poslovno pravne
akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na
poslovanje Zavoda,

^Postavi stanovanjski informacijski sistem in skrbi za

2. predlaga temelje poslovne politike Zavoda, splošne akte
Zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje,

10.

3. poroča o rezultatih dela in o poslovanju Zavoda,

°Pravlja razvojno delo na stanovanjskem področju.
38. člen

irn©nVn' odbor Stanovanjskega sklada ima 9 članov, ki jih
tine
Skupščina. Najmaj 5 članov je iz vrst članov Skupšdrugi člani pa so lahko tudi iz vrst ekonomskih in
9
h strokovnjakov ter javnih delavcev.
ov

°dbor Stanovanjskega sklada izvoli izmed svojih člaPredsednika.
39. člen
Upravnega odbora Stanovanjskega sklada

tla_

Upravnega odbora Stanovanjskega sklada lahko
"rUoih n? Poneha mandat na podlagi pisne odpovedi ali iz
objektivnih razlogov.
C|ani
delo ^Pravnega
odbora Stanovanjskega sklada so za svoje
°dgovorni Skupščini Zavoda
40. člen
i| i^hik Upravnega odbora Stanovanjskega sklada vodi
s 0
kl6pg Pravnega odbora, sklicuje in vodi seje, podpisuje
'n druge akte, ki jih sprejema Upravni odbor.

4. v skladu s statutom in drugimi predpisi sprejema organizacijske akte ter predlaga splošne akte, ki urejajo položaj delavcev, njihova delovna razmerja in materialni položaj,
5. Izdaja posamične akte in izvršuje posamične ukrepe.
6. odloča o pravicah delavcev Zavoda iz delovnih razmerij
skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti
Zavoda,
7. ob soglasju Upravnega odbora Zavoda imenuje namestnika
generalnega direktorja, direktorje sektorjev v Centrali Zavoda,
direktorje območnih enot in glavnega in odgovornega urednika glasila Zavoda ter imenuje tudi ostale delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki jih določa akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
8. v skladu s pooblastilom Upravnega odbora in v skladu
s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o razporejanju sredstev Zavoda med letom po posameznih namenih
in nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev Zavoda ter
o nabavi in porabi obratnih sredstev,
9. V skladu s kolektivno pogodbo, politiko plač v Zavodu,
statističnimi podatki in načelnimi sklepi ter usmeritvami
Upravnega odbora sprejema sklepe o uskladitvah plač in
nadomestil delavcev Zavoda.

lVMu,0rposlovanja Stanovanjskega sklada sodeluje geneolastiij■
oziroma drugi delavci Zavoda s posebnimi poostiij ,n
odgovornostmi za to področje

10. odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili stroškov Zavoda za službena potovanja doma in v tujino
ter druge materialne in nematerialne stroške za redno delo
Zavoda,

"^^ijpjnine ter povračila materialnih in drugih stroškov.

11. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakonom,

41. člen
°1bora

Skupščine Zavoda, predsednik Upravnega
Zavoda,
predsednik Upravnega odbora Kapitalskega
,n
?kla<la . Predsednik Upravnega odbora Stanovanjskega
<loio?Clreiemai0 za svoje delo denarno nagrado v višini, kot
Skupščina Zavoda s posebnim sklepom.
P r

° °«5eva/ec

12. oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali druga
delovna in svetovalna telesa za razrešitev določenih vprašanj
iz svojega delovnega področja ter jim daje naloge,
13. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno
pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda..
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44. člen
Generalni direktor je za svoje delo in delo Zavoda odgovoren
Skupščini Zavoda.
45. člen
V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti generalnega direktorja, predstavlja in zastopa Zavod njegov namestnik oziroma
drug delavec s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi.
i<-:
.'
■ ■ :, •
46. člen
Generalni direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih
pooblastil določenih z zakonom in tem statutom, opravljanje
posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, prav tako pa lahko s pooblastili
prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov,
pogodb in listin.
47. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih pooblasti za
zastopanje Zavoda posamezne delavce Zavoda.
Zastopnik Zavoda je upravičen, da v imenu Zavoda in v okviru
njegove poslovne dejavnosti in v okviru pooblastil sklepa
pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, kakor tudi, da
zastopa Zavod pred sodiščem in drugimi organi.
48. člen
Generalnega direktorja Zavoda na podlagi javnega razpisa
imenuje za dobo 4 let Skupščina Zavoda in je po poteku te
dobe lahko ponovno imenovan.
Postopek razpisa in predlog izbire Skupščini vodi in opravi
Upravni odbor Zavoda.
49. člen
Za generalnega direktorja Zavoda je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane
pogoje in ima visokošolsko izobrazbb in najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj, na podobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima potrebne strokovne, organizacijske in druge
poslovodne sposobnosti za uspešno opravljanje te funkcije.
50. člen^
Razpis mora biti objavljen najmanj 1 mesec pred potekom
mandata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme
biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo
o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.

54. člen
V Centrali so:
1. Sektor za izvajanje zavarovanja,
2. Finančni sektor,
3. Sektor za računalniško obdelavo,
V
4. Splošni sektor.
55. člen
Območne enote so:
1. Območna enota Celje za območje občin: Celje, iA
Mozirje, Šentjur pri Celju, Žalec, Brežice, Sevnica, Slovel
Konjice, Šmarje pri Jelšah,
2. Območna enota Koper za območje občin: Koper,
Bistrica, Izola, Piran, Postojna, Sežana,
3. Območna enota Kranj za območje občin: Kranj, Jesfllift*
Radovljica, Škofja Loka, Tržič,
4. Območna enota Ljubljana za območje ljubljanskih objjjj
občin: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, ^a .
Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Za9°
• enota Maribor za območje občin: Maribor. P
5. Območna
niča, Ruše, Lenart, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož,
6. Območna enota Murska Sobota za območje občin: ^
Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona,
7. Območna enota Novo mesto za območje občin:
mesto, Črnomelj, Metlika, Krško, Trebnje,
*o

8. Območna enota Nova Gorica za območje občin
Gorica, Ajdovščina, Tolmin,

9. Območna enota Ravne na Koroškem za območje M
Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi,
Gradec, Velenje.
56. člen
Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v';
stavah in sicer:
- Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za
občine Jesenice in občine Radovljica,

1
1i.' *
1

51. člen
V primeru prenehanja delovnega razmerja generalnega direktorja pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko generalni direktor preneha z delom, imenuje Skupščina Zavoda,
do izvedbe postopka in izbire novega generalnega direktorja,
vršilca dolžnosti generalnega direktorja, brez razpisa.
Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi generalnega direktorja največ za dobo 1 leta.
III. SLUŽBA ZAVODA
52. člen
Delavci Zavoda, ki opravljajo v Zavodu strokovna, finančna,
administrativno-tehnična in druga dela, tvorijo službo
Zavoda, ki je njegov notranji organizacijski del.
53. člen
Služba Zavoda posluje v Centrali na sedežu v Ljubljani in po
posameznih območnih enotah.
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- Območna enota- Ljubljana v izpostavi v Trbovli* '
območje občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,
di
- Območna enota Ravne na Koroškem v izpostavi Vel®
območje občine Velenje.

Dri

57. člen
Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 54., cA 1^'5l
člena tega statuta, lahko Skupščina Zavoda, v skladu r
kovnimi in razvojnimi potrebami Zavoda, na
področja dela Kapitalskega sklada, Stanovanjskega5^
prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic •"6 (lf
področja, s posebnim sklepom ustanovi tudi drug
Zavoda.
58. člen
Sektorji in območne enote imajo notranje organi^
enote kot so oddelki, odseki, skupine, referati, v
s splošnim aktom o notranji organizaciji.
59. člen

e»£'
Delovna razmerja, materialni položaj, druge med50

:
4*
poroči

2

zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom in

■
ni
i n_»ou it. yj\ cjoi i jcy a
''icujejo delavci Zavoda preko sveta delavcev.

Organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter drugih
invalidskih organov, določi predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za delo, skupaj s predstojnikom
republiškega upravnega organa pristojnega za zdravstvo,
imenuje pa jih Upravni odbor Zavoda.
V. OBVEŠČANJE

60. člen
2 2ak

dei'av
°nom in kolektivno pogodbo določenih pravic
finenCeV' kot so informiranost, možnost dajanja predlogov,
Sveta'!? Posvetovanj
ter soodločanja, delavci Zavoda, preko
cev
?avod3,
samostojno, v skladu s finačnim načrtom
o ra^Polaodločajo
zlasti o razpolaganju s stanovanji službe,
fiei<at
9anju in koriščenju počitniških kapacitet, višini
erih
°dpra
osebnih prejemkov kot so jubilejne nagrade,
avnine, solidarnostne pomoči, regresi in drugo
61

delavcev izvolijo delavci Zavoda.
61. člen

s,

0 ka,erih
°ino
delavci Zavoda iz prejšnjega člena samoC^i od|očajo, urejajo pravila oziroma pravilniki, ki jih na
°9 generalnega direktorja sprejema svet delavcev.

62. člen
klavcev ima 13 članov.
&®kto r) i V 'M
6nega ^| Centrali na sedežu in območne enote imajo po
a

' Članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.

r

avic
Zav0jvo,',i "ane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo

/Ser;
v
0rino«ni| direktor, delavci s posebnimi pooblastili in odgo""i. nimajo pravice voliti članov v svet delavcev.
^tivno0

'zvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo
volilno pravico in ki delajo v Zavodu.
63. člen

5r

Ve,a
6dniu
delavcev volijo delavci Zavoda na tajnih in neponih
volitvah.
Sy
et H
j "a^g^vcev izmed članov izvoli predsednika in njegovega

rf

n ka
'
nVs
^rn6gtdn'^ sveta zastopa in predstavlja svet delavcev,
"'eds^^predsednika pa opravlja to funkcijo v odsotnosti

64. člen
H*90)n6' sestava, kandidiranje, volitve in razrešitve ter
"'aviiJ®Sv ' način dela sveta delavcev podrobneje določajo
eta delavcev.

"OSKE KOMISIJE
D'),
65. člen
jfl'
ka m
/ ?'■ t8ie~
nenja o invalidnosti, preostali delovni zmožno> v'*9uh °^vari, potrebi po pomoči in postrežbi drugega,
<? arov! delovne zmožnosti oziroma pridobitne zmožnosti
5Sa
družinskih članov ter o okoliščinah iz 212.
liso iJ 0 , 0 Pokojninskem in invalidskem zavarovnaju, ki
n 9 . °vljene in za ugotovitev ni pristojen kakšen drug
6 0 nval
■
kof' '
'dske
komisije
oziroma zdravniki posamez.
'tedenski
organi
Zavoda.
6fl
t en kJh n
organi dajejo izvedenska mnenja tudi na zahtevo
Dr
2avarovan a in
<0st'11 in
■ oseb,
drugihposebni
organov,
organizacij,
če takoj določajo
predpisi.
"hvaleč

66. člen
Zavod je nosilec informacijske službe za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji in se v ta namen
vključuje v republiški informacijski sistem.
V Zavodu se organizira obveščanje tako, da je organizacijam
in delodajalcem, zavarovancem, In uživalcem pravic ter delavcem Zavoda omogočen vpogled v vsa področja poslovanja
Zavoda.
67. člen
Obveščanje se zagotavlja z javnimi statističnimi podatki
s področja zavarovanja, s poslovnimi poročili, z objavami
v Uradnem listu in drugimi javnimi objavami in obvestili
Zavoda v sredstvih javnega obveščanja ter z glasilom Zavoda
in drugimi ustreznimi načini.
68. člen
Izdajanje in urejanje glasila Zavoda, organe in njegovo vsebinsko zasnovo, določa poseben splošen akt Zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
69. člen
Splošni akti Zavoda so statut Zavoda, pravilniki, poslovniki,
organizacijski sklepi, sklepi potrebni za izvajanje zavarovanja,
pravila delovanja skladov ter drugi splošni akti.
70 člen
Pravila urejajo poslovanje Kapitalskega in Stanovanjskega
sklada.
71. člen
Sklepi za izvajanje zavarovanja na splošen način urejajo vprašanja, ki so potrebna za izvedbo posameznih določil zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih zakonov, za katera ni po zakonih izrecno določena pristojnost
državnih organov.
72. člen
Poslovnik ureja način dela Skupščine in njenih organov
Posebni sklepi urejajo postopek in način volitev oziroma
imenovanj članov Skupščine in njenih organov.
73. člen
Splošne akte iz 70., 71. in 72. člena tega statuta sprejema
Skupščina Zavoda.
74. člen
Za urejanje makro in mikro organizacije Zavoda, določanje
organizacijskih in drugih postopkov ter urejanje pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev Zavoda, ima Zavod zlasti
še naslednje splošne akte o:
1. notranji organizaciji,
2. sistemizaciji delovnih mest,
3. računovodstvu,
4. popisu sredstev in virov - inventuri,
5. pisarniškem poslovanju,
6. varstvu pri delu in pred požarom,
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7. izobraževanju,
8. plačah in nadomestilih,
9. delovnih razmerjih,
10. stanovanjski pomoči,
11. koriščenju počitniških kapacitet
12. in druge.
75. člen
Splošni akt iz 1. točke prejšnjega člena sprejema Upravni
odbor Zavoda na predlog generalnega direktorja.
Splošni akt iz 2. točke prejšnjega člena sprejema generalni
direktor ob soglasju Upravnega odbora Zavoda.
Splošne akte iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke prejšnjega člena izdaja
generalni direktor po strokovnem predlogu pristojne organizacijske enote službe Zavoda.
Splošne akte iz 8. in 9. točke prejšnjega člena sprejema, na
predlog generalnega direktorja ob soglasju upravnega
odbora Zavoda, svet delavcev.
Splošne akte iz 10. in 11. točke prejšnjega člena sprejema svet
delavcev na predlog generalnega direktorja.
Splošna akta iz 8. in 9. točke prejšnjega člena lahko nadomesti kolektivna pogodba na nivoju Zavoda.
76. člen
Statut Zavoda se sprejma po naslednjem postopku:
1. Služba Zavoda pripravi in generalni direktor predloži
Upravnemu odboru Zavoda delovno gradivo.
2. Upravni odbor Zavoda obravnava delovno gradivo ter
določi osnutek statuta, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem Skupščini Zavoda.
3. Po obravnavi in sprejemu osnutka na Skupščini, določi
Upravni odbor predlog statuta, ob upoštevanju pripomb,
mnenj in predlogov iz razprave in ga posreduje v sprejem
Skupščini.

j Za spremembe in dopolnitve teh splošnih aktov velja P
postopek, kot za njihov sprejem.
VII. PLANIRANJE IN SREDSTVA
78. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninslj
invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, finančnimi 1
periodičnimi in zaključnimi računi, pri čemer je te"0 ,
naloga Zavoda pravočasno uveljavljanje in nakaz ' ■
pokojnin ter drugih dajatev iz pokojninskega in invalid'
zavarovanja.
fini
Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov.j
nega načrta in drugih splošnih aktov, namenja ustrezna
j _
stva tudi za aktivnosti, pripomočke in objekte na P0^
prevencije invalidnosti, rehabilitacije invalidov, del",
invalidskih podjetij in za podobne druge naloge p°v'
s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovani3
79. člen
d
V okviru zagotovljenih in razporejenih finančnih sl>re ;
zavod zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva
Zavoda ter za delo delavcev Zavoda in sicer:

- poslovne stroške (materialni in nematerialni stroški)' V
di
- amortizacijo,
in
- prispeveke in davke po zakonu,
l
5 In
- plače delavcev in druga sredstva za osebno in neP°j
hO
Pi
skupno porabo v skladu z zakonom, kolektivno pog0" st
splošnim aktom,
Pi
bi
- investicijsko skupno porabo,
"i
re
- sredstva za kulturno, športno, rekreativno in P *fy
dejavnost zaposlenih ter vzdrževanje počitniških
80. člen

4. Skupščina obravnava predlog ter amandmaje k predlogu, ki
jih lahko podajo člani Skupščine, člani Upravnega odbora
Zavoda in generalni direktor, ter statut sprejme.

Zavod planira svoje poslovanje z letnimi programi d®iV
ki so podlaga za finančne načrte in oblikovanje P,eJ
stopenj prispevkov za pokojninsko in invalidsko zava'

5. Statut Zavoda pošlje Skupščina'Zavoda v soglasje Skupščini Republike Slovenije,

S programom dejavnosti se na kratek in zgoščen naiga:
zujejo bistvene postavke poslovanje v letu, na kateri
program nanaša.

6. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupščina lahko na utemeljen predlog Upravnega odbora ali
če na besedilo osnutka statuta ni bilo bistvenih pripomb in
predlogov odloči, da se osnutek statuta preoblikuje v predlog
statuta in ga sprejme na isti seji.
Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda se sprejmejo po
enakem postopku kot statut.
77. člen
Drugi splošni akti Zavoda, ki jih sprejema Skupščina Zavoda,
se sprejmejo tako:
1. Služba Zavoda pripravi in generalni direktor predloži
Upravnemu odboru Zavoda osnutek splošnega akta.
2. Upravni odbor osnutek obravnava in na podlagi obravnave
pripravi predlog besedila splošnega akta, ki ga posreduje
v obravnavo in sprejem Skupščini Zavoda.
3. Skupščina obravnava predlog splošnega akta ter ob upoštevanju utemeljenih pripomb in predlogov, predloženi
splošni akt sprejme.
4. Splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
razen v primeru, ko akt ureja le notranja razmerja v Zavodu.

Programe dejavnosti sprejema Skupščina Zavoda na P
Upravnega odbora Zavoda.
81. člen

■J.
Z letnim planom dela Zavoda, se podrobneje opredf
količina nalog in storitev, ki so jih dolžni opravi'' ^
Zavoda, potreben delovni čas, roke za izpolnit®0
nosilce nalog ter število in strukturo potrebnih kad''
HO8®'
Pri izhodiščih za sestavo letnega plana se upošteva " ^
obseg storitev v preteklem letu in spremembe v °° X
vrsti nalog, ki izhajajo iz programa dejavnosti
tfj
sklepov organov upravljanja Zavoda. Pri tem j*k P,
upoštevati možne racionalizacije delovnih postop °e,;
čanje produktivnosti dela in smotrno porabo m®
sredstev.
pC
Letni plan dela sprejema Upravni odbor Zavoda n»
generalnega direktorja.
82. člen
1

Upravni odbor in generalni direktor skrbita za ur®1sni«
porot6

r,

$
r,
\
}

3/arria dejavnosti in plana dela s tem, da sprejmeta ukrepe
nov°bravnavanju periodičnih in zaključnih - letnih obraču1 d Seneralni direktor poroča o izvajanju planskih obveznosti
ose,9anju rezultatov.
83. člen
de|a

2a

9otavlja sredstva za razširjanje materialne podlage

a
^or?°,0vitev enostavne reprodukcije, Zavod koristi sredstva
s* tanin'fac''e' ® uporabi sredstev amortizacije In o nadomeščeno dotrajanih ali tehnološko zastarelih osnovnih
odloča Upravni odbor Zavoda oziroma generalni
v obsegu pooblastil s strani Upravnega odbora Za-

ROVANJE osebn,h
podatkov in poslovne
n
t %no
°sti

84. člen
ar
StVn osel::,nih
kate°
podatkov obsega pravice, načine in ukrepe,
v |Mglni' Zavod preprečuje nezakonit in neupravičen poseg
družins L'e^et°
'lovekove osebnosti, njegovega osebnega in
iil p0? ed 9a življenja zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja
ovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe.
s

Var| e

i in dm° j osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske
ustrezne
* ^čui"
postopke in ukrepe, s katerimi Zavod pres,r
ojnL6 lnnepo°blaščen ali neregistriran dostop do prostorov,
Pod ® programske opreme, slučajno ali namerno uničenje
V n ovo
*"n ašČ6°
' i'^
spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooiihm,n0 dostoP. obdelavo in posredovanje teh podatkov ter
uporabo.

i*'
I«
/l

85. člen
l

bn
<0vO8®Se
'm

'

splošnim aktom se ureja varstvo osebnih podatbovanih v zbirkah podatkov, s katerimi upravlja

Zavod, njihovo zavarovanje, pravice posameznika in omejitve
pravic, iznos osebnih podatkov, zaščita strojne opreme in
programskih produktov ter nadzor.
,

86. člen

Z aktom iz prejšnjega člena se lahko določi, da so posamezni
podatki poslovna tajnost.
Delavci Zavoda morajo razen tako opredeljenih podatkov, kot
poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki jih kot take
razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podatke, ki so po
zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
87. člen
ij ,a.• ? ;\• * '
■
■
• . j.Zavod izda splošne akte po tem statutu najkasneje v 6. mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje aktov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo predpisi in splošni akti prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in njene Strokovne službe.
88. člen
Zavod financira in zagotavlja sredstva za delo Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji do sprememb predpisov o sodiščih.
89. člen
S pričetkom veljavnosti tega statuta prenehajo veljati določbe
statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije (Uradni list SRS, št. 40/83, 10/86, 43/89 in 3/90).
90. člen
Ta statut začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV
$"ti s ka
?n 9kon a 0 Podlaga za sprejem statuta Zavoda je 279. člen
čajo zgoščen pregled njegove celotne dejavnosti. Poleg
naštetega je na tem mestu opredeljen način gospodarjenja
iert] <?esePokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljdiiu: Zakon) in 45. člen Zakona o zavodih.
s sredstvi, določena so pooblastila in odgovornosti Zavoda
v pravnem prometu, povdarjano je načelo javnosti dela, na
ij ^0W)a
vsebina statuta Zavoda je opredeljena z določbami
koncu pa je opisan način obveščanja javnosti.
na
^3 Zakona
Zaknna in AR
7altr\na o zavodih
Ta\ir\r4ibi
45. /*lanrtm
členom Zakona
Sf<
Organe Zavoda, njihove naloge in pristojnosti, sestavo, način
°<atut ?a
izvolitve oziroma imenovanj članov teh organov ter njihovih
"^vse da ie po z9orai navedenih zakonskih določbah
W/» organizacijsko-pravni akt. Kot tak le natančnejše
predsednikov in namestnikov, mandatna obdobja in drugo
u
zajema drugo poglavje statuta.
Pš(U,e oz'roma določa sestavo, način izvolitve članov
Jr6(js 'ne Zavoda in Upravnih odborov Zavoda ter njihovih
Tako statut v skladu z Zakonom določa, da Zavod upravlja
0 n
Skupščina Zavoda, ki je sestavljena dvopartitno po predstav<J9Ca(/e
'J'*
"
'
namestnikov
in
njihova
mandatna
obdobja.
u
niškem principu iz 20 predstavnikov organizacij in delodajalPš6i °£a konstituiranje, organizacijo in način delovanja
Zavoda, Upravnega odbora Zavoda ter Upravnih
cev ter 20 predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic.
su
' #6e ? aP'ta
<skega in Stanovanjskega sklada, organizacijo
3
Člane Skupščine imenujejo v zakonu predvidene interesne
^fneria^d
Po/ožaj delavcev Zavoda, njihova delovna
ln
materialni položaj ter druga vprašanja.
organizacije, pri čemer je sam način in postopek imenovanja
9
članov prepuščen notranjim ureditvam teh organizacij in
'sh 1
dogovorom med njimi. Zavod tako le določi natančnejše šte**«1 sf' ? nekaterih drugih zakonskih podlagah temelji prilovilo članov iz vrst predstavnikov posameznih interesnih orgao i«,UI *avoda, ki zajema z Zakonom predvideno najno"sebirto
nizacij ter razpiše in določi roke za izvedbo potrebnih opravil
za imenovanje članov Skupščine.
So,
določbah statuta je skladno z zakonom opredev
16
Pristojnosti Skupščine določa že 275. in drugi členi Zakona,
g a//ds2 Zavod kot nosilec in izvajalec pokojninskega in
n
9a zav
zato v statutu niso ponovno opredeljene.
°fo
arovanja v Republiki Sloveniji organiziran
a 0 fa
aĐ '> . ra Področje Slovenije. Določen je sedež Zavoda,
°o/a'y. n tica imena in znak Zavoda. Nadalje so v tem
Skupščina Zavoda ima svoj izvršilni organ. Ta je po zakonu
aštete najpomembnejše naloge Zavoda, ki omogoUpravni odbor Zavoda, ki šteje 15 članov. Dvanajst članov
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izvoli Skupščina Zavoda tako, da so v njem sorazmerno zastopani predstavniki delodajalcev, aktivnih zavarovancev, upokojencev ter delovnih invalidov. Tri člane Upravnega odbora
Zavoda izvolijo delavci Zavoda.
Statut določa, da interesne organizacije, ki združujejo predstavnike delodajalcev, aktivnih zavarovancev, upokojencev in
delovnih invalidov, predlagajo kandidate za člane Upravnega
odbora Zavoda iz vrst že imenovanih članov Skupščine Zavoda.
V statutu so naštete pristojnosti Upravnega odbora Zavoda
predvsem z vidika preglednosti, morebitnih kolizij pristojnosti
in zaradi razmejitve pristojnosti do drugih organov Zavoda.
Po Zakonu Upravni odbor sicer opravlja vse naloge oziroma
odloča o vseh vprašanjih izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za katera ni po zakonu ali statutu Zavoda
pristojna Skupščina Zavoda, vendar je vsaj minimalna opredelitev pristojnosti v statutu potrebna.
S kapitalskim in stanovanjskim skladom upravljata Upravna
odbora teh skladov v okviru s strani Skupščine Zavoda sprejete politike na tem področju. Statut določa, da člane Upravnih odborov obeh skladov imenuje Skupščina Zavoda iz vrst
članov Skupščine lahko pa tudi iz vrst ekonomskih in drugih
strokovnjakov ter javnih delavcev. V statutu so tudi podrobneje razdelane naloge oziroma pristojnosti obeh Upravnih
odborov. S tem v zvezi velja pripomniti, da bo možno podrobnejše opredelitve v zvezi s poslovanjem teh skladov zapisati
v pravila teh skladov.
Poslovodni organ Zavoda je generalni direktor Zavoda, ki ga
imenuje Skupščina Zavoda, k imenovanju pa daje soglasje
Vlada Republike Slovenije.
Postopek razpisa in predlog izbire vodi in pripravi Upravni
odbor Zavoda. Pristojnosti generalnega direktorja Zavoda so
v statutu po sklopih zajete v obsegu, kot izhaja iz veljavne
zakonodaje za opravljanje tovrstnih poslovodnih funkcij in so
hkrati nujne za jasnejšo medsebojno razmejitev pristojnosti
organov Zavoda, zlasti pa razmejitev med Upravnim odborom
in generalnim direktorjem.
Tretje poglavje statuta opredeljuje službo Zavoda, kot njegov
notranji organizacijski del. Ime službe zavoda izpušča dosedanji naziv »Strokovna«. S tem se želi opozoriti na razliko
v organizaciji proti prejšnji, ko je bila vloga strokovne službe
drugačna.
V skladu z 277. členom Zakona je v statutu povzeta makroorganizacija službe z navedbo enot službe v Centrali na
sedežu v Ljubljani ter območnih enot po posameznih območjih Slovenije. V statutu je povzeta dosedanja makroorganiziranost Zavoda, ki se je izkazala za racionalno in uspešno,
vendar pa statut omogoča, da Skupščina Zavoda, v skladu
s strokovnimi in razvojnimi potrebami Zavoda, s posebnim
sklepom ustanovi tudi druge enote Zavoda.
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Podrobnejšo organiziranost službe bo določal
o notranji organizaciji Zavoda. V nadaljnjih določbafpoglavja pa statut načelno opredeljuje pravice, obvezi
odgovornosti delavcev Zavoda na področjih delovnihr*
rij, materialnega položaja, drugih medsebojnih odnos<>
tudi sodelovanja delavcev Zavoda pri upravljanju Zav<P ^
uresničevanju njihovih pravic v skladu z zakonom, kol
pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti.
Četrto poglavje statuta zgoščeno zajema pristojnosti
skih komisij oziroma zdravnikov posameznikov, kot
skih organov Zavoda, pri čemer pa bo v skladu z Z**
organizacija in način delovanja navedenih izvedenskih
nov Zavoda določena s strani v Zakonu naštetih PrlS
ministrstev.
V petem poglavju statut določa oblike in način obveščat
čemer posebej opredeljujejo Zavod kot nosilca inforfl>s,
službe za področje pokojninskega in invalidskega zs
nja, med drugim pa določa, da Zavod zagotavlja oi
tudi s svojim glasilom.
V poglavju o splošnih aktih Zavoda statut določa tfjjJ
aktov ter pristojnosti in postopek njihovega sprej^
Razen statuta, kot temeljnega splošnega akta Zavod* .
drugi splošni akti iz pristojnosti Skupščine Zavoda *
majo po enofaznem postopku.
Statut v sedmem poglavju opredeljuje samostojnost jjfi ^
pri gospodarjenju s sredstvi za pokojninsko in 9
zavarovanje v skladu z Zakonom, finančnimi načrti, P nj
nimi in zaključnimi računi, s poudarkom temeljne
pravočasnega uveljavljanja in nakazovanja pokojnin
dajatev. V nadaljnjih določbah tega poglavja pa n* ^
našteva najpomembnejše planske akte, s katerimi ZS
nira svoje delo in poslovanje.
ui>
V poglavju varovanja osebnih podatkov in poslovneg
določa statut način zavarovanja osebnih podatkov s Pr'^j
organizacijskimi in drugimi ukrepi. Statut v nadaljnji" j
bah tega poglavja predvideva ureditev varstva osebnino
kov s posebnim splošnim aktom, ki bo urejal tudi oP
podatkov z naravo poslovne tajnosti.
Deveto, zadnje poglavje statuta vsebuje določbe, lA
'j
tudi za druge podobne akte, tako o prehodni rabi P1**
aktov oziroma prenehanja njihove veljavnosti, rokih 9
v statutu predvidenih drugih aktov ter način objav
uveljavitve statuta.
Določeno je tudi, da Zavod v prehodnem obdobju
tudi sredstva za delo Sodišča združenega dela pokolj a:
in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji,
bo posebna zakonodaja na novo določila status teg8'

poroči

tut javnega zavoda RTV Slovenija
^ 0v
skladu z Zakonom o RTV pošiljamo Skupščini Republike
' eni|e v soglasje Statut javnega zavoda RTV Slovenija,
Na
> Podlagi Zakona o RTV Slovenija (Ur. list RS št. 14/90) in
pj^°na
o zavodih (Ur. list RS št. 12/91, 24/90 in 43/90) je Svet
v
Slovenija dne 10. 3. 1992 sprejel.
STATUT
Javnega zavoda
RTV SLOVENIJA
'Zeljne določbe
1.£len
avn
av
nijgi'le* °d RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu RTV Slovel|J. Pravni naslednik delovne organizacije Radiotelevizija
/ °b|jJ-1ana n- so1 o. Ljubljana, v tej organizacijski statusni
Pa je nastal neposredno na podlagi 62. člena Zakona
sicer dne 01. 04. 1991.
Slovenija ima status javnega zavoda.

„D

J

iSloven
iia kot pravni naslednik DO RTV Ljubljana prev1as,®.aieVse pravice, obveznosti in sredstva DO RTV Ljubljana,
do vpisa javnega zavoda v sodni register.
2. člen
Se i;
ifc'^ega zavoda je: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, Ljub• Kolodvorska 2
S|(
Vo^n° ime zavoda je: RTV SLOVENIJA, Ljubljana, Kolod^at'Ca 'mena je: RTV S
3. člen
e

^ dež Javnega zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska 2.
4. člen
1

'•»6 j-

Javnega zavoda se lahko spremenita s sklepom
V Slovenija.

HT

5. člen
/ ffrv v
Sloy^'? enija ima svoj žig kvadratne oblike z besedilom: RTV
Javni
zavod, RTV Ljubljana ter v sredini točkovni
n 2'
' "ak - kratice RTV.
NA NAČELA ZA OPRAVLJANJE RADIJSKIH IN
'JSKIH DEJAVNOSTI

V|Z

6. člen
UreSn e
^ija ,._ .'^ vanju svoje programske funkcije mora RTV Slove■ v riajg°®'evati:
%0s,°biektivn°sti in dejanskosti ter neodvisnosti in samodos. '
~ flanel'anstv°. svobodo in osebno integriteto državljanov;
"'"rali, sv°bodnega izražanja in mnenjskega in političnega
ri

" l0tj° umetniške svobode;
9fam ekonor
nskopropagandnih programov od drugih
vse 3 n
|V r,3tei10>Skih
' ' z razpoznavno označitvijo;
ne
Snik
°dvisnosti oblikovanja programskih vsebin od
"hančnih virov, vlagateljev ter oglaševalcev propasporočil in oddaj,
ar

°če vaiec

ki ga je sprejel Svet RTV Slovenija dne, 10. 3. 1992
vključno z dopolnitvamni, ki so bile sprejete dne, 25. 5.
1992
- načelo, da funkcija generalnega direktorja, glavnega urednika oz. odgovornih urednikov ni združljiva s članstvom v vodstvu katerekoli politične stranke.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI ZAVODA
7. člen
RTV SLOVENIJA pomeni z organizacijskega vidika sklenjen
radiodifuzni sistem, sestavljajo pa ga radijski in televizijski
program ter radiodifuzno oddajniško omrežje. Komplementarna dela tega sistema pa sta glasbena produkcija in založniška dejavnost.
8. člen
Zavod RTV Slovenija upravlja Svet RTV Slovenija.
Izvajanje programskih, tehničnih, razvojnih in poslovnih
dejavnosti, pa vodi in usklajuje generalni direktor v sodelovanju z glavnima urednikoma, direktorji organizacijskih enot, in
s svojimi resorskimi sodelavci. Ti vodilni in vodstveni delavci
sestavljajo vodstvo RTV S.
9. člen
Javni Zavod RTV SLovenija je nacionalna radiodifuzna organizacija Republike Slovenije in je z zakonom pooblaščena, da
v prid vseh pripomore k vsestranski obveščenosti ter dvigovanju kulturne ravni v slovenskem etničnem in državnem prostoru. To počne z opravljanjem tehle DEJAVNOSTI:
- ustvarja in oddaja informativne, kulturne, izobraževalne
razvedrilne radijske in televizijske programe nacionalnega
pomena za državljane Republike Slovenija, za italijansko in
madžarsko narodnostno skupnost, za slovensko narodnostno
manjšino v Avstriji, Italiji in Madžarski, za slovenske izseljence
in delavce v tujini ter oblikuje in oddaja teletekst;
- načrtuje, gradi, vzdržuje in obratuje z radiodifuznim oddajniškim sistemom v Republiki Sloveniji, tako za lastne potrebe
kot tudi za potrebe drugih RA in TV postaj v Sloveniji;
- ustvarja, poustvarja, posreduje ter izdaja in arhivira kulturno-umetniške, glasbene, dramske in govorne stvaritve in
druge avtorske in izvajalske vrednote v slovenskem kulturnem
prostoru;
- RTV Slovenija kot nedobičkonosna organizacija opravlja
zato, da si pridobi dopolnilna sredstva za opravljanje v prejšnjem odstavku omenjenih dejavnosti s svojimi programskoprodukcijskimi, tehničnimi, kadrovskimi in drugimi storitvenimi zmogljivostmi na domačem in tujem tržišču, tudi tele
dejavnosti:
1. na domačem trgu:
- produkcija, posredovanje, prodaja in predvajanje reklamnih in ekonomskopropagandnih sporočil s TV in radijsko
snemalno tehniko, akcijska, licitacijska in aukcijska prodaja
ter organiziranje in posredovanje nagradnih iger (iger na
srečo) v radijskih in TV programih,
- trženje (nabava, prodaja, posredovanje, izmenjava) s produkti radijskih in televizijskih ter glasbenoprodukcijskih in
glasbeno in govornozaložniških dejavnosti,
- projektni, nadzorni in izvajalski inženiring pri gradnji,
rekonstrukciji in vzdrževanju objektov in naprav RTV,
- organizacija in tehnična izvedba javnih televizijskih in radij49

skih prenosov, koncertov in drugih javnih prireditev,
2. v zunanjetrgovinskem prometu:

- pripravlja in oddaja informativni in glasbgnorazve
program za turiste.

- uvoz opreme, prevoznih sredstev, rezervnih delov in reprodukcijskega materiala za lastne potrebe ter za druge naročnike s področja radidifuzije;

DEJAVNOSTI RADIA MARIBOR

- uvoz in izvoz televizijskih in kinematografskih filmov, radijskih in televizijskih programov in oddaj, kaset in plošč ter
drugih avdio in video proizvodov;
- koprodukcija in kooperacija;
- prodaja, posredovanje in zastopanje v prometu reklamnih
in drugih ekokonomskopropagandnih storitev in proizvodov;
- prodaja programskoprodukcijskih, tehničnih in drugih storitev in proizvodov s področja dejavnosti RTV S.
- zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev.

- programsko sodelovanje z Radiom Slovenija; (sodelov'
pri soustvarjanju nacionalnih vsebin radijskih program^ j,<

- produkcija in predvajanje regionalnega progra"18,
severnovzhodno Slovenijo in nacionalnega programa **TI
vence v Avstriji;
- produkcija in predvajanje programov za tujce;

^

- organiziranje in tehničnoprodukcijska izvedba konc^ ''
ter drugih javnih prireditev v okviru radijske oz. glasben"' Jn
dukcijske dejavnosti;
^

Javni zavod opravlja svojo dejavnost po radijskih in televizijskih postajah ter produkcijskih enotah, ki so organizirane kot
ORGANIZACIJSKE ENOTE s posameznih področij.

- produkcija, predvajanje in prodaja ekonomskopropaS'1.
nih sporočil za naročnike na domačem in tujem tržišču; ■'t
P0<
- pripravljanje in oddajanje lokalnega TV programa v & jra
skem omrežju;

1. OE RADIO SLOVENIJA s sedežem v Ljubljani, Tavčarjeva

- programske in tehnične storitve za zunanje naročnik'

10. člen

Organizacijska enota RADIO SLOVENIJA s tremi vsebinsko in
oblikovno, različno in komplementarno oblikovanimi osrednjimi programi z usklajenim programskim in tehničnim sodelovanjem z RADIOM MARIBOR in RADIOM KOPER ter radijskimi postajami slovenskih manjšin vodi in opravlja informativno, kulturno, izobraževalno in razvedrilno dejavnost, pri
tem pa upošteva specifične radiofonske premise ter pri svoji
dejavnosti ohranja prvine kulturnega medija. Pri svojem
poslanstvu upošteva vse ustvarjalne moči Slovencev v matični
domovini in po svetu, povezuje njihovo ustvarjalnost in jo
spodbuja v okviru radiofonskih možnosti. Če je potreba daje
tehnično in organizacijsko pomoč radijskima postajama za
italijansko in madžarsko narodnostno skupnost v Sloveniji.
DEJAVNOST RADIA SLOVENIJE
- produkcija in posredovanje nacionalnih radijskih programov za celotni slovenski kulturni in etnični prostor z usklajenim programskim in tehničnim sodelovanjem Radia Maribor
in Radia Koper;
- organiziranje in tehničnoprodukcijska izvedba koncertnih
in drugih javnih prireditev v okviru radijske oz. glasbenoprodukcijske dejavnosti ter iger na srečo;
- produkcija in predvajanje programov za tujce;
- produkcija, predvajanje in prodaja ekonomskopropagandnih sporočil za naročnike na domačem in tujem tržišču;
- druge programske in tehnične storitve za druge naročnike
ter svetovanje, proizvodnja in realizacija na področju elektro
in prostorske akustike.

- _ trženje in prodaja na drobno: gramofonskih plošč, zv°*' ^
nih kaset, video kaset in zvokovnih posnetkov.
J
's
3. OE RADIO KOPER — Capodistria s sedežem v Kop'"'
OF 15
h
OE Radio Koper Capodistria ima status regionalne rflL8 |jji|.'
postaje z nalogo, da pripravlja in predvaja program v i'oV' j ®'
ckom
i 07 i U11 za
7Q ilalliancUn
i '
skem jeziku
italijansko narnrlnnetnn
narodnostno ol/nnnnnt
skupnost \«v QlO'
Sl /^
ter program v slovenskem jeziku za Slovence v Italiji i "P
valce obalno kraškega ter severnoprimorskega obmofr
DEJAVNOSTI RADIA KOPER - Capodistria:

■ ir
produkcija in predvajanje radijskih programov, naci<nL" ^
nega pomena za italijansko narodnostno skupnost in za ';i.
ustanove, programov, ki so v prid povezovanja italii®^ J
narodnosti z matičnim narodom ter programov v okvir" ™ '
lovanja z nacionalnim programom Radia Slovenija,

- produkcija in predvajanje slovenskih radijskih P'°9'$ nacionalnega pomena v funkciji povezovanja slovenska" J
šine z matico in drugih programov nacionalnega pom®
nacionalne radijske programe.
|
- obveščanje tuje javnosti;

- organiziranje in tehničnoprodukcijska izvedba javi■nih'*
reditev v okviru radijske dejavnosti;
?bi
' ha
- programske in tehnične storitve za zunanje naročnik' ^
- produkcija, predvajanje in prodaja ekonomskopropaS ^
nih sporočil za naročnike na domačem in tujem tržišč'

- poučevanje in oblikovanje kulture govora za nastopanje
v medijih in javnosti.

- trženje in prodaja na drobno: gramofonskih plošč, z^""
nih kaset, video kaset in zvokovnih posnetkov.
ii{
%
r
4. OE TV SLOVENIJA s sedežem v Ljubljani, Kolodvo

2. OE RADIO MARIBOR s sedežem v Mariboru, lllchova 33

OE Televizija Slovenija deluje v RTV S kot osrednja sl°v® /
televizijska postaja in pripravlja in predvaja dva naciona ^
programa. Pri tem programsko in tehnično sodeluje *
onalnima TV studioma v Kopru in Mariboru, progra^' $
sodeluje tudi z evropskimi TV organizacijami in drugi"'
onalnimi TV centri.
V

Radio Maribor deluje v sestavi RTV S kot regionalna radijska
postaja s temile programskimi obveznostmi:
- pripravlja in predvaja informativni in kulturni program za
prebivalce severovzhodne Slovenije, ter za slovensko manjšino v Avstriji;
- s svojimi informativnimi in kulturnimi oddajami ter drugimi
programskimi prispevki se vključuje v nacionalne radijske
programe Radia Slovenija;
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DEJAVNOSTI TELEVIZIJE SLOVENIJA
- produkcija in posredovanje nacionalnih in drugih
skih programov za ves slovenski kulturni in etnični Pr°s
za tujino;
poroteV*' i0

0

'kovanje in oddajanje programa teleteksta;

,^'ava televizijskih in koprodukcija kinematografih filmov

- izdelovanje investicijske in tehnične dokomentacije ter
izvajanje in nadzor investicijskih del na področju sistema RTV
zvez;
- opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj;

2iran e n
ilev?ian
) ' tehničnoprodukcijska izvedba javnih priren '
iger na srečo v okviru njene dejavnosti;

^r°9ramske in tehnične storitve za zunanje naročnike;
redvajanje in prodaja ekonomskopropagandPoročil za naročnike na domačem in tujem tržišču:
tr}
n e odda
' rr,0Qh
i. propagandnega
storitev, tehničnih
s '
J'vosti in drugih
proizvodov prostra,
TV
°ETV KOPER - Capodistria s sedežem v kopru, Ul. OF12
Teu
i^iain 'a Koper Capodistria ima status regionalne TV
' |rain v S,aliRro
gramsko nalogo pripravljati in predvajati pro>0st v J oven
ianskem jeziku za italijansko narodnostno skupItaijii.ln
iji ter program v slovenskem jeziku za Slovence
regionalni program za prebivalce obalno kraškega
Av

Nqsti TELEVIZIJE KOPER-CAPODISTRIA;

niS

tvo italijanskega programa TV Koper:

predavanje TV programov nacionalnega
i|! 'stan0w Za i,a'ijansko narodnostno skupnost in za njene
09
07, ki
l8 0va
Nno«^
so v prid povezovanju italijanske
St z ma^
,a
' hja°
'
'iCnim
narodom terTV
programov
* nacionalnim programom
Slovenija.v okviru sodev

° slovenskega programa TV Koper:

.^ai^^cija in predvajanje slovenskih TV programov naci0 pomena v funkciji povezovanja slovenske manjšine
•!j« ^'icrr
in programov nacionalnega pomena za I. in II. mrežo.
in
tehničnoprodukcijska
izvedba javnih prire°kviru televizijske
dejavnosti;

i t>

Jamske in tehnične storitve za zunanje naročnike;
redva an e
i i na
i" prodaja
ekonomskopropagand°cil zaPnaročnike
domačem
in tujem trgu,

'' I
V< 0

" *ka°2DDAJNIK' IN ZVEZE s sedežem v Ljubljani, Kolod-

OriH
J?9ov0ra'n'^' i" zveze ima v okviru RTV S pooblastila in
SOsti, da vzdržuje primerno tehnično kakovost in
''k?°'80riai n -k sro
P°s°bnost tehničnega prenosnega sistema
« S|0 eni.Pe oz9ramov 1RTV S na celotnem območju Repuu 'i Drr^ l ami
'
drugit programov RTV S na ombočju, ki so
om'" 4 a namenjeni; da zagotavlja povezavo nacionalni® ''iarrij n ' nac
RTV S z mednarodnimi radiodifuznimi organih
d ' nud '°nalnimi RTV omrežji sosednjih držav; je
Ne (L?
i po tržnih principih enakovredno svoje storitve
rt an a
,!flih on?6ž
°^ ' ' Postavljanja obratovanja, vzdrževanja tehSlr», '')tudi drugim radijskim in TV postajam v RepuV
r®

AVNosti

oddajnikov in zvez

■ vklii|ic>Vanie radijskih in TV signalov po sistemu RTV zvez
no s kabelsko in satelitsko radiodifuzijo;
Dosta°Vanie radijskih in TV Signalov za druge radijske in

"5 •» 2ve>VDen'e' vzdrževanje, raziskovanje in razvijanje sistema
" Publike Slovenije;
v .
>ij£de|avia Projektov za frekvenčne plane Republike Slove-

- opravljanje atestov kabelskodistribucijskih sistemov in skupinskih antenskih naprav;
- izdelava in prodaja tehničnih sredstev, potrebnih za obratovanje sistema RTV zvez;
- opravljanje storitev in izdelovanje ter prodajanje tehničnih
sredstev s področja teleinformatike zunanjim uporabnikom;
- obveščanje javnosti o oddajanju in sprejemanju RTV signalov.
7. OE ZALOŽBA KASET IN PLOŠČ s sedežem v Ljubljani,
Dalmatinova 10
ZKP je bila ustanovljena in deluje v sestavi RTV Slovenija, in
sicer zato, da publicira in tržno plasira na video in avdio
kasetah ter ploščah glasbene, razvedrilne in dramske programe radia in televizije, da omogoča avtorjem in izvajalcem
izvirnih glasbenih stvaritev prodajo njihovih umetniških del
v slovenskem prostoru in tujini, da z materialnimi vzpodbudami širi glasbeno zaledje RA in TV ter s komercialnimi in
tehničnimi oblikami sodelovanja pripomore k večanju lastnih
prihodkov programskih organizacijskih enot.
DEJAVNOSTI ZALOŽBE KASET IN PLOŠČ
- izdaja in proizvodnja, trženja in prodaja na drobno gramofonskih plošč, zvokovnih kaset, videokaset in zvokovnih posnetkov;
- glasbeno založništvo
8. OE GLASBENA PRODUKCIJA s sedežem v Ljubljani, Tavčarjeva 17
OE Glasbena produkcija s svojimi orkestrskimi in zborovskimi
ansambli pomaga ustvarjati glasbene programe radijskih in
TV postaj v okviru RTV S ter širi in ohranja slovensko glasbeno ustvarjalnost v slovenskem in mednarodnem prostoru
s koncertno dejavnostjo ter z izdajanjem ter arhiviranjem
izvirnih slovenskih glasbenih stvaritev.
DEJAVNOSTI GLASBENE PRODUKCIJE
- orkestralna in zborovska umetniška reproducija glasbenih
del ter produkcija glasbenih posnetkov za potrebe RTV Slovenija;
- koncertna dejavnost.
9. OE STROKOVNE SLUŽBE s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska 2
Strokovne službe RTV Slovenija so združene v skupni organizacijski enoti po sektorskem principu.
Strokovne službe imajo trojno vlogo:
- so strokovna podpora vodstva RTV Slovenija pri pripravljanju analiz, ocen, predlogov ter drugih strokovnih gradiv za
odločanje o strateških zadevah razvoja in delovanja RTV
Slovenija ter pri izvajanju drugih nalog vodstva RTV Slovenija,
- so svetovalne službe za direktorje organizacijskih enot in
vodstvene strukture organizacijskih enot za področja na katerih organizacijske enote nimajo svojih kadrov, so pa
pomembna za opravljanje programskih in drugih temeljnih
dejavnosti ter zakonito materialno učinkovito poslovanje
organizacijske enote.
- so operativne službe za izvajanje sprotnega poslovanja ter

e
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urejanje notranjih razmerij v organizacijski enoti in v strokovnih službah.
DEJAVNOSTI STROKOVNIH SLUŽB
- zbiranje in izterjava RTV naročnine,
- marketing na področju ekonomske propagande;
- posredovanje v zunanjetrgovinskem prometu na področju
RTV dejavnosti za RTV Slovenija in druge organizacije,
- računalniške storitve (AOP),
- izdelovanje investicijsko-tehnične dokumentacije, projektiranje, nadzor in vodenje gradenj in vzdrževanje RTV objektov in naprav,

- odločanje o tehnološki opremi sistema RTV Slove'1''1
enotnih standardih,
- odločanje o strateških vprašanjih mednarodnega si
vanja (multilaterala, članstvo v mednarodnih organi*
koordinacija mednarodnih stikov),
- vodenje strategije poslovnega sodelovanja s subjekti
znotraj sistema kot navzven (dolgoročne zastop"
pogodbe, pogodbe o koncesijah itd.),
- vodenje politike globalnih odnosov pri delitvi sredst®'
OD in življenjskih razmer delavcev,

- finančne, računovodske, kadrovske, pravne in druge strokovne in servisne storitve na ravni sistema RTV S;

- finančno poslovanje s tujino v okviru registrirane z
trgovinske dejavnosti,

- gostinska in počitniška dejavnost za delavce RTV ter prodaja prostih zmogljivosti na tem področju,

- kadrovanje vodilnih in vodstvenih delavcev na p
skem in drugih strokovnih področjih, v skladu z 12.
členom Zakona o RTV Slovenija,

- posredovanje pri najemih, nakupih in prodaji stanovanj ter
kreditiranju stanovanjske zidave,
11. člen
Na podlagi tega, da je RTV Slovenija enovit javni zavod, mora
biti mikroorganizacija v posameznih organizacijskih enotah
v skladu s tem statutom.
Organizacijske enote lahko spremenijo svojo notranjo organizacijsko strukturo le s soglasjem generalnega direktorja; če
gre za večje organizacijske spremembe, spremembo vsebine
dejavnosti (sprememba programov) oziroma spremembe, ki
zahtevajo dopolnilne sistemske vire financiranja, pa le
s soglasjem Sveta RTV Slovenija.
Organizacijske enote ob soglasju vodstva RTV Slovenija
s svojimi akti uredijo notranjo organizacijo dela, način poslovanja ter merila za odmero osebnih dohodkov po delovnih
učinkih.
12. člen
Zavod RTV Slovenija lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi
drug zavod ali podjetje. Pred odločitvijo o ustanovitvi ali
soustanovitvi drugih programskih, tehničnih, storitvenih ali
drugih poslovnih subjektov je treba proučiti programske, ekonomske, organizacijske ter druge ugodne učinke take odločitve.
O ustanovitvi novih zavodov oz. podjetij odloča Svet zavoda
RTV Slovenija; le-ta tem zavodom oz. podjetjem daje tudi
soglasje k predlogu Statuta, imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa, glavnega in odgovornega urednika programa, letnim programom, predlogom statusnih sprememb
ter k letnim planom.
Če se ustanovijo novi zavodi ali podjetja, katerih dejavnost je
povezana s programi za italijansko oz. madžarsko narodnost,
je potrebno soglasje programskega sveta italijanske oz. madžarske narodnosti, upoštevati pa je treba tudi mnenje italijanske. oz. madžarske samoupravne interesne skupnosti.
IV. RAZMEJITEV PRISTOJNOSTI V ZAVODU RTV
SLOVENIJA
13. člen
Pristojnosti Zavoda RTV Slovenija (odločanje na ravni RTV
Slovenija) so:
- odločanje o strategiji razvoja RTV Slovenija ob upoštevanju planov organizacijskih enot.
- odločanje o razvojnih vlaganjih, kapitalskih transakcijah
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- vodenje nadzora in revizija poslovanja posameznih
zacijskih enot.
14. člen
Pristojnosti organizacijskih enot s posameznega P0^
njihovega delovanja:
Na področju programske produkcije:
- pobude in predlogi za oblikovanje, strukturirani,
časovno terminiranje letnih programskih planov ter PrK
osnutkov, sprememb in dopolnitev planov,
&
- izvedbeni plani, vsebinski koncepti, določanje na
postopkov in terminskih planov za produkcijo, ses<'
predvajanje programov,

- odločanje o uporabi sredstev, namenjenih za ures"'
programskih planov,
J *
- obratovanje in tehnološko vzdrževanje tehničnop''0 J
skih sredstev in naprav v okviru skupnih standardov i"
tivov.
Na finančnem področju:
5*<
- izdelava stroškovnih planov in kalkulacij za progr3'*''
druge svoje dejavnosti,
- spremljanje finančne porabe,
- vodenje sprotnega materialnega poslovanja OE 1v °5t'
plana in razpoložljivih virov (deleža naročnine, drugi" J
kih dohodkov in dohodkov lastne poslovnosti OE) ter
porabe amortizacijskih sredstev,
- opravljanje plačilnega prometa v domači valuti prek P
čunov organizacijskih enot,
pO1
1
- obračun in izplačila honorarjev, pogodb o deli '
stroškov, storitev zunanjih partnerjev,
- delitev sredstev za osebne dohodke.
Na komercialnem področju:
jal"'
- nabava in prodaja programov ter nabava ma'
dej*'
naročanje storitev, potrebnih za izvajanje osnovne
OE;
- priprava predlogov planov za uvoz investicijske
nabava rezervnih delov in repromateriala; priprava ko
nih pogodb, analiza cen, uveljavljanje popusta.

(f
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16. člen

- nabavo in prodajo osnovnih sredstev v okviru amortizacijskih sredstev OE,
- avtorsko, izvajalsko ter drugo pogodbeno sodelovanje,
- prodajo ekonomskopropagandnih storitev in drugih komercialnih poslov OE, če te dejavnosti niso pridržane na ravni
zavoda RTV S.
Organizacijske enote izvršujejo pooblastila v pravnem prometu v imenu in za račun zavoda.
Direktorji organizacijskih enot imajo pravico sklepanja poslov
brez omejitev v okviru pooblastil organizacijskih enot v pravnem prometu in v okviru njihove registrirane dejavnosti.
VI. NAČRTOVANJE, RAZVOJ IN FINANCIRANJE
DEJAVNOSTI
21. člen
Programsko, tehnično, finančno in marketinško področje
dejavnosti RTV Slovenija se za vsako leto in za daljša obdobja
načrtujejo in določajo z letnimi in razvojnimi plani zavoda
RTV Slovenija. Te plane sprejema Svet RTV Slovenija na
podlagi planskih izhodišč ter na podlagi predlogov generalnega direktorja. Soglasje k srednjeročnemu planu RTV Slovenija da Skupščina Republike Slovenije.
22. člen

j?
f i®ho v p'edstavlja in zastopa generalni direktor in to neome°kviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu.
Poi®Q
:i" iija *generalnega
direktorja predstavljata zavod RTV SloveProgramskem področju tudi glavna urednika.

Vsi programski, razvojni in drugi plani morajo upoštevati
dejanske finančne in kadrovske možnosti ter vsebovati zagotovila za stroškovno racionalno, gospodarno in tehtno porabo
sistemskih in drugih virov financiranja.

17. člen

S plani RTV Slovenija se določajo tudi merila za delitev RTV
naročnine kot skupnega prihodka za financiranje programov
in drugih dejavnosti, ki jih opravlja RTV Slovenija na podlagi
Zakona o RTV Slovenija.

Od os
**Vort°!?
generalnega
direktorja
zastopa •in predstavlja
rt:. y Bnon 'ii—
•
• delavcev;
j.i
.
izmed■ vodstvenih
določi pa generalni
a dol
toobia ' |
°Ci tudi vsebino, obseg in trajanje veljavnosti

23. člen

Temelji oz. merila za udeležbo pri tem prihodku so:
18. člen

*a
SI( 6
' Pan n'esazavoda Pred sodišči in upravnimi organi ter za
k98s" v J8 ah
P° svmičnih
poslov zavoda sme generalni direktor
tiio
°jih pooblastil drugim osebam pismeno pc»-

- število, obseg, struktura in vsebina nacionalnih in drugih
RA in TV programov,
- širitev, vzdrževanje in obratovanje sistema RTV zvez za
nacionalne in druge programe RTV Slovenija, določene
z Zakonom o RTV Slovenija,

,
19. člen
f <ajavn,
a
2avod
t. ' Ščen
RTV Slovenija podpisujejo delavci, ki so poo' DosIqv .^zastopanje,
vsak v mejah svojih pooblastil v okviru
K|
• jih opravljajo.

- razvojne, planske odločitve ter program dejavnosti in drugih strokovnih nalog RTV Slovenija.

^ S"'° Za'n' dir.ek,or lahk° izda posameznim delavcem pooblaan
nančnih ln
tak 0 Pooblastilo
j® 'ipreklicati
vrste
dokumentov in
obdruge
vsakem
času.
' 6. b|
° a»tii„
organizacijskih enot v pravnem prometu:

Za pripravo predlogov planskih aktov RTV Slovenija je pooblaščen generalni direktor, pri tem pa mora upoštevati RTV
S kot sistemsko celoto.

r.

20. člen
«ni
Skl
enote
»Panl,B
|a.Cli8ke
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Poslov, ki sesonanašajo
na: v pravnem prometu za
ts^bavo Pn, . a ln izmen av0
' PotroK
, za i°izvajanje dejavnosti
i
materialov
®Dnlh
OE, in naročila stori-

24. člen

Generalni direktor je dolžan poročati Svetu RTV Slovenija
o uresničevanju programskih, razvojnih in finančnih planov
ob koncu vsakega obračunskega obdobja (polletno, letno,
srednjeročno).
25. člen
RTV Slovenija ugotavlja finančni rezultat poslovanja z letnim
zaključnim računom v skladu z zakonitimi predpisi.

đa

io in izmenjavo RA in TV proizvodov in storitev,

0^, '

e,,1a

nje in dajanje kratkoročnih posojil v okviru sredstev

26. člen
Viri financiranja dejavnosti RTV Slovenija so:
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- RTV naročnina,
- namenska sistemska sredstva Republike Slovenije,
- prihodek, pridobljen z ekonomskopropagandno dejavnostjo,
- prihodek, pridobljen s prodajo RA in TV programov, proizvodnih storitev, glasbenih posnetkov ter založniških programov in proizvodov.
- prodaja storitev s področja RTV omrežja in tehničnoprodukcijski storitev,
- drugi komercialni prihodki iz njene dejavnosti,
- prihodki zaradi obresti, premij, participacije na dobiček na
podlagi vlaganj itd.
VII. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR RTV SLOVENIJA
27. člen
1. Svet RTV SLOVENIJA
Zavod RTV Slovenija upravlja 25-članski Svet, le-tega pa
v celoti imenuje Skupščina Republike Slovenije. Tri člane
Sveta imenuje Skupščina Republike Slovenije, na podlagi
predloga delavcev RTV Slovenija, po enega člana pa na predlog italijanske oz. madžarske narodnostne skupnosti.
Mandat članov Sveta RTV Slovenija traja štiri (4) leta.
Svet opravlja svojo upravljalsko funkcijo z odločanjem o tehle
zadevah:
17 Sprejme Statut RTV Slovenija ter njegove spremembe in
dopolnitve.
2.1 Odloča o statusnih spremembah RTV Slovenija v mejah
zakonskoorganizacijskih in pravnih opredelitev
3./Sprejme plan razvoja RTV Slovenija,
4.1 Sprejme tele letne plane:
- plan RA in TV programov,
- investicijski plan,
- finančni plan,
- plan širitve, posodabljanja in delovanja sistema RTV zvez.
5./ Daje soglasje k letnemu založniškemu programu ZKP ter
letnemu glasbeno produkcijskemu programu Glasbene produkcije RTV Slovenija.
6.1 Spremlja materialni položaj RTV Slovenija ter na tem
področju:
- odloča o višini RTV naročnine ter določa način prijavljanja
in odjavljanja RTV sprejemnikov, način plačevanja RTV naročnine,
daje soglasje za kapitalna vlaganja oziroma za najemanje
investicijskih posojil, ki po višini presegajo 10% mesečne RTV
naročnine;
- odloča o globalnih usmeritvah glede gibanja osebnih
dohodkov in življenjske ravni delavcev,
- odloča o večjih tujih vlaganjih v dejavnosti, ki jih opravlja
RTV Slovenija;
- daje garancije za najemanje posojil za razvoj oz. sanacijo
dejavnosti.

direktorja TV Slovenija ter glavne in odgovorne urednike
programov RTV S;
- imenuje in razrešuje direktorje organizacijskih enot;

- imenuje predsednika in člane skupne disciplinske kofl1'5 p
RTV S in njihove namestnike;
- imenuje 9-člansko komisijo za pritožbe Sveta RTV S;
- imenuje stalne ali občasne komisije za pripravo gra^J
odločitev Sveta RTV S ter za odločanje in razreševanje f
čenih področnih zadev v okviru pristojnosti Sveta.
9./ Na I. in II. stopnji odloča o disciplinski odgovornosti 1.'5 1
delavcev, za katere je tako določeno v kolektivni pogodb 9r;
S.

10./ Spremlja uresničevanje razvojnih, programskih Pri
poslovnih planov na podlagi občasnih poročil general1d*
direktorja, glavnih urednikov, direktorjev organizacijskih
in odgovornih urednikov ter sprejema ustrezne ukrepj
odločitve ob morebitnem odstopanju od sprejetih plans"
programskih usmeritev.
Delo Sveta vodi predsednik ali njegov namestnik v s""
s Poslovnikom Sveta RTV Slovenija.
2. Programski sveti
28. člen
Programski sveti so organi javnosti,
»su, preK
prek Katerin
katerih se 11 j
vpliv javnosti na uresničevanje in vodenje programske "
tike.
29. člen
V RTV Slovenija se ustanovijo štirje programski sveti
1. programska sveta za:
- nacionalne radijske programe in
- nacionalne televizijske programe
2. programska Sveta za narodnostne skupnosti:
5
- za radijske in TV programe za italijansko narodin" *
skupnost,
3
- za radijske in TV programe za madžarsko narod"
skupnost.

30. člen
Programski sveti imajo po 7 članov; predsednika, nafT,e?jj»
predsednika in pet članov. Imenuje jih Svet RTV Slove ^
Za člane programskega sveta se imenuje ugledne stf jj Ci
njake (strokovnjakinje) v Republiki Sloveniji s podroCU
nega obveščanja, kulture, znanosti, gospodarstva, i?0
vanja, zdravstva, telesne kulture in drugih dejavnostiMandat traja 2 leti, člani pa so lahko vnovič imenovan''
V vsak Programski svet za narodnostne programe irTl6^V
najmanj polovico članov neposredno italijanska oz.
ska samoupravna narodnostna skupnost. Preostale
Svet imenuje iz vrst uglednih poklicnih in javnih dt
v Republiki Sloveniji, poznati morajo problematiko itaW
oz. madžarske narodnostne skupnosti.

7./ Sprejme predpise, povezane z evidenco pobiranja in plačevanja RTV naročnine;
- sprejme predpise o disciplinski odgovornosti delavcev RTV
S (pravilnik) ter druge predpise s posameznih področij, če za
izdajo ni pristojen generalni direktor.

Usklajevanje za pripravo predloga liste kandidatov z®
Programskega sveta vodi predsednik Sveta RTV Slove

8./ Imenuje in razrešuje ob soglasju Skupščine Republike
Slovenije generalnega direktorja, direktorja Radia Slovenija,

Programska sveta za nacionalne radijske in televizijs*0
grame imata tele pristojnosti:
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31. člen

poroče**

Ske°Cen'u'e,a uresničevanje programske zasnove in urednig^litike ter dajeta predloge za izboljšanje vsebine pro-

služb so dolžni nadzornemu odboru predložiti vso dokumentacijo in mu dati vsa potrebna pojasnila.

a
i! Pri, ^rieta svoje mnenje o produkcijskih planih radijskih in TV
9 arnov,

Nadzorni odbor lahko za presojo in oceno spornih vprašanj
s področja svojega nadzora najame zunanje strokovnjake
(finančne in druge eksperte).

JJ^navata pobude, predloge in stališča gledalcev in
iav0 cev ,er daieta pobude za javno ali strokovno obravPosameznih programskih tematskih vprašanj,
ir»lordloeata 0 ugovorih zoper zavrnitev zahteve po objavi
■"acije, mnenja oz. odgovora,
r Vr|

p' ur^ ® avata pobude, mnenja in predloge novinarjev in
povezane s
pripravljanjem in oddajanjem proDrl^^fjata na spoštovanje določil novinarskega kodeksa
Uničevanju programske zasnove programa,
,fir

obravnava druge zadeve, povezane z RTV programi.
32. člen

|A(
<Jg*a sveta za narodnostne programe imata tele pri",5to
—~ sveta za narodnostne programe imata enake
'e'eviJn°s,i kot Programska sveta za nacionalne radijske in
na r
ad'-Ske Pnro9rame ob tem' da s® te Pristojnosti nanašajo
ar
' televizijskeskupnosti.
programe, namenjene italijanski oz.
ski narodnostni
'/S09lasje k imenovanju odgovornih urednikov in
0v
"ost«
Programov za italijansko oz. madžarsko narod,n
° skupnost.
Oh
Progj.^navajo druga vprašanja, pomembna za narodnostne
Nad

*orni odbor RTV Slovenija
33. člen

Jtvs,
.'iha p.0v
enija ima nadzorni odbor s sedmimi (7) člani. Skupš«' JJadi0repub
''ke Slovenije imenuje in razrešuje štiri (4) člane
693
<ot hr-H °dbora kot predstavnike javnosti, tri (3) člane pa
ostavnike delavcev RTV Slovenija.
odbor ne morejo biti imenovani generalni direktor,
0r
ganizacijskih enot ter drugi vodstveni in strokovni
y
anje , Zav°da, ki imajo neposredni vpliv na vodenje in poslovođa oz. OE.
A
i
34. člen
o lahifp;o 0rnega odbora se imenujejo za štiri (4) leta in so
vnovič izvoljeni v nadzorni odbor.
klanim, en (1) glas.
s
kl, P h
Sovjhad2orne9a odbora je sprejet, če zanj glasuje večina
»ki,'ePo "anov- član nadzornega odbora, ki se ne strinja
'ti. lahko ločeno pove svoje mnenje.
35. člen
J ISrni' °dbor
mora najmanj dvakrat (2) na leto pregledati
JiV
SinVen
'T,a,er'a'no poslovanje zavoda in OE ter oceniti, ali
5
.. klad s ija posluje gospodarno, raci«
™ ter P'anskimi usmeritvami in sklepi Sveta RTV SloveSl0;VePloSnimi
zakonskimi predpisi. O tem poroča Svetu
nija.
0r

9ani zavoda, vodstveni delavci ter vodje strokovnih

36. člen
Pristojnosti nadzornega odbora so:
- nadzoruje poslovanje RTV Slovenija,
- pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zaključni račun,
- obravnava poslovna poročila ter predloge o razporejanju
presežka dohodka,
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanje Zavoda in OE,
- ugotavlja, ali so naročnina in druga sistemska sredstva
uporabljena v skladu s planskimi nameni in sklepi Sveta RTV
Slovenija,
- pisno obvešča Svet RTV Slovenija in Skupščino Republike
Slovenije o svojih ugotovitvah.
4. Disciplinska komisija RTV Slovenija
37. člen
Disciplinska komisija ima devet (9) članov in devet (9) namestnikov članov; Svet jih imenuje na podlagi predlogov sindikatov RTV Slovenija. Vsaka OE je v disciplinski komisiji zastopana z enim (1) članom in enim (1) namestnikom. Za člana
disciplinske komisije iz posamezne OE imenuje Svet tistega
kandidata izmed predlaganih, ki je na seji Sveta dobil največ
glasov. Svet imenuje predsednika in namestnika predsednika
disciplinske komisije izmed članov in namestnikov disciplinske komisije.
38. člen
v
Mandat članov disciplinske komisije in njihovih namestnikov
traja štiri (4) leta, lahko pa so vnovič imenovani še za eno
mandatno obdobje.
39. člen
Predsednik oz. njegov namestnik je stalni član disciplinske
komisije in določa sestavo komisije za vsak posamezni primer
ter predseduje seji komisije. Disciplinski postopek vodi (3)
tričlanski senat, v katerem mora biti najmanj en (1) član iz OE,
iz katere je delavec v disciplinskem postopku.
40. člen
Disciplinska komisija deluje po postopku ter odloča v okviru
pristojnosti, ki so določene v pravilniku o disciplinski in
odškodninski odgovornosti. Pravilnik sprejme Svet RTV S.
5. Komisija za pritožbe
41. člen
Komisija za pritožbe je organ Sveta RTV S, ki v skladu s kolektivno pogodbo RTV Slovenija in splošnimi akti zavoda odloča
kot drugostopni organ o ugovorih in pritožbah delavcev glede
pravic, obveznosti in odgovornosti s področij delovnih razmerij; osebnih dohodkov, disciplinski in odškodninski odgovornosti in družbenega standarda.
Izjema so odločitve in sklepi, ki jih na I. stopnji sprejme Svet
RTV S.
V teh primerih odloči o ugovoru Svet, tako da svojo pravno

ev

alec
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odločitev vnovič preuči in presodi s postopkovnega in tudi
vsebinskega vidika.
42. člen
Komisija za pritožbe ima devet (9) članov in devet (9) namestnikov članov; imenuje pa jih Svet Zavoda, in sicer Izmed
delavcev RTV Slovenija, njihov mandat traja dve (2) leti.
Člani komisije so lahko vnovič imenovani še za eno mandatno
obdobje. Vsaka organizacijska enota ima v komisiji za pritožbe praviloma vsaj enega predstavnika.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov ter deluje po
Poslovniku.
6. Generalni direktor RTV Slovenija
43. člen
Programski, organizacijski in poslovni vodja zavoda RTV Slovenija je generalni direktor.
Njegova pooblastila, obveznosti in odgovornosti so:
Temeljne pristojnosti in obveznosti:
1. Vodi, usklajuje in odgovarja za delovanje celotnega
sistema RTV Slovenija.
2. Zastopa in predstavlja RTV Slovenijo ter je odgovoren za
zakonitost poslovanja RTV Slovenija
3. Svetu RTV S predlaga temeljne smernice investicijskega,
tehnološkega in programskega razvoja ter poslovno politiko
za uresničitev ciljev na omenjenih področjih razvoja.
4. Skrbi in odgovarja za pripravo predlogov vseh planskih
aktov, ki jih sprejema Svet RTV Slovenija.
5. Usmerja in usklajuje mednarodno dejavnost.
6. Svet RTV Slovenija tekoče poroča o celotni dejavnosti in
poslovanju RTVS
Programske pristojnosti:
1. Vodi pripravo programskih načrtov in je odgovoren za
njihovo uresničevanje.
2. V sodelovanju z glavnima in odgovornimi uredniki ter
direktorji QE predlaga vsebinske, strukturalne spremembe RA
in TV programov v okviru letnih programskih planov.

3. Predlaga merila za razporejanje naročnine za sp
opravljanje dejavnosti in razvojne namene.
4. Skrbi za zagotavljanje sredstev iz republiških sistetf',
virov (razvoj RTV omrežja, programi za manjšine, izseljen0
zdomce).
5. Odloča oz. daje soglasje za najemanje naložbenih ini
gih posojil ter kapitalska vlaganja.
6. Zagotavlja enotna metodološka izhodišča za delitev01
nih dohodkov ter skrbi za uveljavljanje spodbujevalnih K/Jjj
jev in meril, glede na programske, delovne in dohodK"
rezultate.
U
!vr
1
Pristojnosti ■ komercialnega In marketlnikega področi
i;'
1. Skrbi za finančno učinkovit in poenoten marketi r
komercialni nastop na domačih in tujih trgih, tako pri P '
nih kot nabavnih poslih.

2. Zastopa RTV Slovenijo ter sklepa vse pogodbe, ki se ^,v
šajo na temeljne poslovne stike z drugimi sistemi, P°°hl e
ustanovami, združenji, zvezami in drugimi partnerji v drj'^
tujini ter pogodbe s komercialnega, finančnega in na'1
nega področja
Organizacijske In kadrovske pristojnosti:
1. V sodelovanju z direktorji organizacijskih enot in<y
sheme orgfjj^1'
urednikoma določa mikroorganizacijske
mi
skih enot in zagotavlja
Ija enotnost in celovitost javnega Z*
RTV S.
2. V skladu z zakonom o RTV S da svoje mnenje k i"1®111
nju in razrešitvi glavnih urednikov.
3. Svetu RTV Slovenija predlaga imenovanje in raz'e
direktorjev organizacijskih enot.

ž

M.

/t
4. Imenuje in razrešuje svoje vodilne sodelavce (pomo1 g|f fi>
svetovalce) ter direktorje sektorjev strokovnih služb P
venija.
Uds

44. člen

Generalnega direktorja Imenuje in razrešuje na predlo?
pisne komisije po poprejšnjem javnem razpisu Svet n>
ier
venije ob soglasju Skupščine Republike Slovenije.
Mandat generalnega direktorja traja štiri (4) leta.

ta

45. člen

3. Daje pobude in predloge za pripravo in izvedbo pomembnejših programskih projektov in oddaj.

,10»*'
Kandidat za generalnega direktorja mora poleg SP
zakonskih pogojev izpolnjevati še tele pogoje:
•«/,
- poznati mora problematiko s področja dejavnosti H

Pristojnosti s tehnično tehnološkega področja:
1. Usklajuje vse temeljne dejavnosti za posodabljanje ter racionalno funkcioniranje tehnično-tehnološke baze vseh dejavnosti RTV Slovenija.

- biti mora usposobljen za vodenje večjih organ
sistemov,

2. Skrbi za enakomeren (glede na število programov in kakovost signalov) razvoj RTV omrežja na vsem ozemlju Republike
Slovenije ter stroškovno racionalnost pri razvoju, obratovanju
in vzdrževanju omrežja v okviru mednarodnih standardov.
3. Skrbi za uresničevanje sprejemanja slovenskih nacionalnih programov slovenski manjšini v Italiji in Avstriji.

»d

- imeti mora visokošolsko izobrazbo,
- aktivno mora znati najmanj en svetovni jezik,
- biti mora državljan Republike Slovenije.
46. člen

Pristojnosti s finančnega področja::

Če generalni direktor ni pravočasno imenovan, imenuj«
RTV Slovenije vršilca dolžnosti, in to brez razpisa.

1. Odloča o poslovnih ukrepih za pridobivanje, porabo in
razporejanje finančnih sredstev.

Vršilec dolžnosti ima vse pravice in dolžnosti gene
direktorja.

2. Svetu RTV predlaga višino RTV naročnine ter zagotovi
primerno strokovno utemeljitev.

Svojo funkcijo sme opravljati do imenovanja 9en®Irij®
direktorja, vendar največ eno leto od svojega imenov
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poroi

&

47. člen
d re ,or e 23

df'ovenij'a

' ^

i

svoje delo odgovoren Svetu RTV

53. člen

dolžan razrešiti generalnega direktorja:

Direktorji organizacijskih enot so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v Zavodu RTV Slovenija.

^rešitev zahteva generalni direktor sam,

54. člen

v

®t i,
te

8. Direktorji organizacijskih enot

avi

isih o d^°' kateri izmed razlogov, zaradi katerih po predikon, ®lovnih razmerjih delovno razmerje preneha po
samem,
s
Plo|Sfneraln
' d'rzavodu
ektor PriRTV
svojem
delu nealiravna
po predpisih
in...
Slovenija
neutemeljeno
ne
Ulj iih aktih ^avuuu
ni v oiuvcuija
aii iicuigiutrijciiu
iic
H
sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
v te
svojim nevestnim ali nepravilnim
zr
no °či zavoda RTV S večjo škodo ali če zanemarja ali
Jhk0 nJ opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi
I^Vsu'8'6 hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda
6niia
i
I j/ »v6t
oveni a mora
ni planit' ^'enera
i
pred sprejemom sklepa o razrešitvi
lnega direktorja z razlogi za razrešitev in mu
Zn9
°st, da o njih pove svoje mnenje.

48. člen
razrešitev generalnega direktorja začne Svet
J ' "a DnKn''e na P°budo najmanj 8 delegatov - članov Sveta
oudo nadzornega odbora.
^tveni strokovni sodelavci generalnega direktorja
49. člen
v an
Jilnan
ie

svoje poslovodne funkcije na tehnično tehno% g''
čnem in komercialno marketinškem področju
3
6ra n direk,or
'
določi svetovalcev,
krog svojih resorskih
strokov;0r)ey.°de| avc'ev-pomočnikov,
direktorjev
sek^t^^^nalizacije dela ter vsebinske delovne in odgovor* na7VeZave so področni sodelavci generalnega direke
'
generalnega
direktorjaslužbah.
lahko tudi
®ktorji)Pomočnika
ustreznih sektorjev
v strokovnih
fj!
5''
50. člen
v n
' ' direktor določi:
®teu;
"Vilo Svojih vodstvenih sodelavcev v vodstvu RTV Slove°'ie dela (resorje),
Vn

® zadolžitve, splošna pooblastila in odgovornosti,

^»di
đ0

— delovne povezave ter razmerja v sistemu
organizacijskih enot in strokovnih služb.

Direktorji organizacijskih enot vodijo in usklajujejo dejavnosti
organizacijske enote (programsko z glavnim in odgovornim
urednikom: tehnično; storitveno) ter vodijo in odgovarjajo za
poslovanje organizacijske enote v okviru pooblastil, ki ji ima
organizacijska enota po tem statutu. •
V tej vodstveni delovni funkciji:
- zastopajo, predstavljajo in podpisujejo za organizacijsko
enoto pri vseh poslih, ki se nanašajo na redno produkcijsko
oz. storitveno dejavnost organizacijske enote,
- predlagajo, vodijo in usklajujejo pripravo in izvedbo programskih in poslovnih načrtov ter zagotavljajo sredstva
v okviru produkcijskih planov OE in so odgovorni za njihovo
uresničevanje,
- pripravliajo in predlagajo usmeritve za letne in srednjeročne planske odločitve dejavnosti organizacijske enote,
- odločajo o sklepanju delovnih razmerij, razporejanji)
delavcev, uresničevanju vseh drugih pravic in obveznosti iz
delovnega razmerja in o prenehanju dela vseh delavcev OE,
razen tistih, ki so po zakonu, Kolektivni pogodbi RTV S in tem
statutu v pristojnosti Sveta RTV S in generalnega direktorja,
- odločajo o sklepanju delovnih razmerij, razporejanju
delavcev in prenehanju dela vseh delavcev organizacijske
enote, razen tistih, ki so po zakonu in tem statutu v pristojnosti Sveta RTV Slovenija in generalnega direktorja,
- so odgovorni za uveljavljanje konkurenčne klavzule,
- odločajo o disciplinski in odškodninski odgovornosti
delavcev organizacijske enote ob izrekanju disciplinskih
ukrepov, javnega opomina in denarne kazni; razen takrat, ko
gre za ukrep prenehanja delovnega razmerja,
- imenujejo projektne skupine, komisije in druga občasna
delovna telesa v okviru dejavnosti in potreb poslovanja organizacijske enote.
Pristojnosti na posameznih področjih lahko direktorji organizacijskih enot, kadar to zakon ali kolektivna pogodba RTV
S dovoljuje, prenesejo na delavce s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi v OE in to s posebnim pooblastilom.
55. člen
Direktorji organizacijskih enot so imenovani za dobo štirih (4)
let. Imenuje jih Svet RTV Slovenija po javnem razpisu in na
predlog generalnega direktorja.
Za direktorja Radia Slovenija oz. direktorja TV Slovenija daje
soglasje k imenovanju Skupščina Republike Slovenije.
Za razrešitev direktorja organizacijske enote se na primeren
način uporabljajo določbe tega statuta o razrešitvi generalnega direktorja s tem, da lahko pobudo da tudi generalni
direktor.

51. člen
6, r

si a2!f„strokov
ne
'Itr*,...norela
re a in
n
°vske

j«.
P:

sodelavce na
podlagi javne objave iimein
' ' razrešuje generalni
direktor, in to glede na
Potrebe zavoda. Ti delavci so imenovani za 4 leta.
52. člen

rek
«or imenuje
in vodi
kolegij RTV S,
v katerem
j. <auUrednika
in direktorji
organizacijskih
enot.
i4(jSe Ln.e
'otneQya" 9ijev so lahko imenovani tudi vodstveni delavci
sistema RTV Slovenija.
H
'K^ovijo za svoje področje tudi glavni urednik oz.
r
9anizacijskih enot.
f
0č(ev
a/ec

56. člen
Pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja organizacijske
enote so:
- poznavanje problematike s področja dejavnosti organizacijske enote,
- visokošolska izobrazba,
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika, pri čemer se
za direktorja OE Radio Koper in OE Televizija Koper zahteva
obvezno aktivno znanje italijanskega jezika,
- sposobnost za vodenje,
- državljanstvo Republike Slovenije,
Mandat funkcije je 4 leta.
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9. Vodilni oziroma vodstveni programski delavci
57. člen

sko vodenje radijskih in televizijskih programskih
kot so: informativni program, kulturno-umetniški p'°Q
dokumentarni program, glasbeni program in podobno

Vodilni programski delavci so: glavna urednika radijskih oziroma televizijskih programov in odgovorni uredniki programov.
Vodstveni programski delavci so uredniki posameznih programskih področij.

Število odgovornih uredništev določa Svet RTV Slo**
[
s statutarnim sklepom na podlagi predloga, ki ga PrlJ
generalni direktor v sodelovanju z glavnima urednik
direktorji organizacijskih enot ter odgovornimi urednik'
63. člen

Glavna urednika

Pristojnosti odgovornih urednikov so:
58. člen

RTV Slovenija ima dva glavna urednika: za področje radijskih
programov in za področje televizijskih programov.
Glavna urednika imata tele pristojnosti:
1) Vodita in usklajujeta ter predlagata pripravo programskih
načrtov s področja radija in televizije, predlagata razvojne
programske usmeritve ter skrbita za uresničevanje programske politike radijskih oziroma televizijskih programov v skladu
s programsko zasnovo radijskih in televizijskih postaj
v sistemu RTV Slovenija.
2) Usmerjata uredniško politiko ter sodelujeta pri odločanju
o organizacijskih ter vsebinskih vidikih radijske in televizijske
produkcije.
3) Predlagata imenovanje in razrešitev odgovornih urednikov
in svojih pomočnikov ter dajeta soglasje k imenovanju urednikov uredništev.
4) Sodelujeta pri odločanju o drugih pomembnejših vprašanjih s področja radijske oziroma televizijske programske dejavnosti.
59. člen
Glavna urednika imenuje Svet RTV Slovenija za dobo štirih (4)
let na podlagi javnega razpisa. Generalni direktor da svoje
mnenje k imenovanju glavnih urednikov. Skupščina Republike Slovenije da soglasje.
O razrešitvi odločajo isti organi.
60. člen
Delavec, imenovan za glavnega urednika, mora izpolnjevati
tele pogoje:
- imeti mora visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
- aktivno mora obvladti najmanj en tuj jezik,
- imeti mora primerne izkušnje in poznati delovanje kulturnih ustanov in sredstev javnega obveščanja,
- biti mora državljan Republike Slovenije.
61. člen

- v soglasju z glavnim urednikom oblikujejo uredniški
tiko in so odgovorni za njeno uresničevanje;
- predlagajo imenovanje urednikov uredništev in od'°J
o redaktorskih, voditeljskih, komentatorskih in drug,n
gramskih delovnih mestih,
- odgovarjajo za vsebino programov ter programskih5'
čil in informacij, le pri osebnih avtorskih prispevkih
- odgovorni so za namensko porabo finančnih sr®*
v skladu s produkcijskim planom.
64. člen
Odgovorne urednike imenuje svet RTV S po predlog11^
nega urednika in po pridobitvi mnenja uredništva z® j
štirih (4) let na podlagi javnega razpisa. Skupščina
Slovenije daje k imenovanju soglasje.
Oseba imenovana za odgovornega urednika, mora \i/
vati tele splošne pogoje:
jSFJl
- poznavati mora medij (tehnologijo in delovanje rad*!
oz. televizijskega medija, vsebinske zasnove progra"1
- znati mora najmanj 1 tuj jezik,
- biti mora državljan Republike Slovenije.
65. člen
1
1.) Posebni pogoji za odgovorne urednike inform" "
umetniških in razvedrilnih programov:,

- visoka izobrazba (VII),
- družboslovna ali humanistična smer,
- 4 leta aktivnega novinarskega dela (za odginform. programa), oziroma
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- Znanje italijanskega jezika kot posebni pogoj zaj ff J
odgovornega urednika italijanskega programa ot (.
Koper in OE Televizija Koper.
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O razpisu delovnih mest glavnih urednikov odloča Svet RTV
Slovenija.

2.) Posebni razpisni pogoji za delovno mesto odg0
urednika dokumentarnega programa:

Razpisni postopek vodi 3-članska razpisna komisija, imenuje
pa jo Svet RTV Slovenija. Razpisna komisija ugotovi, kateri
kandidati izpolnjujejo pogoje ter po pridobitvi mnenja generalnega direktorja posreduje predlog v odločitev Svetu RTV
Slovenija. Z imenovanjem mora soglašati tudi Skupščina
Republike Slovenije.

- visoka izobrazba (Vil) družboslovne, humanistične
voslovne smeri in najmanj štiri (4) leta aktivnega P°.-^
nega dela ali programskega ustvarjanja v TV ali
mediju.
Izvedba razpisa je enaka kot pri delovnih mestih g"4«
urednika.
ko
Uredniki uredništev

Odgovorni uredniki
62. člen
Odgovorni uredniki so pooblaščeni in odgovorni za program58

^

66. člen
iK
Uredniki uredništev so vodstveni programski delavCl'
porote"'
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odgovorni urednik.
67. člen
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- delavci na zborih enot z udeležbo najmanj 50 delavcev,
- ali skupine najmanj 20 delavcev.
Predstavniki delavcev v omenjenih organih so odgovorni za
svoje delo in odločitve delavcem RTV Slovenija.
72. člen
Če odločitve predstavnikov delavcev v omenjenih organih
niso v skladu s koristmi delavcev, temelječimi na zakonih,
splošnih predpisih, kolektivnih pogodbah, jih lahko delavci
odpokličejo po enakem postopku.
73. člen
Delavci s področja specifičnih področij dela v organizacijskih
enotah lahko ustanovijo svoja posebna predstavniška telesa
(npr. redakcijske odbore, predstojništvo orkestra oz. zbora
ipd.) ta pa v imenu delavcev vodstvu posredujejo stališča,
mnenja in pobude organizaciji dela, kadrovski zasedbi, pogojih dela, delovnih razmerah in osebnih prejemkih.,
*
74. člen
Novinarji ter kuturno-umetniški delavci so pri uresničevanju
vsebinske zasnove ter uredniške politike pri svojih novinarskih oz. kulturno-umetniških prispevkih samostojni in osebno
odgovorni. Ti programski delavci morajo pri tem spoštovati
poklicno novinarsko oz. kulturno-umetniško etiko ter sprejeto
programsko zasnovo ter uredniško politiko.
Ob morebitnih sporih glede primernosti vsebine novinarskega oz. umetniškega avtorskega dela oz. neskladnosti
z uredniško politiko odloči o tem na zahtevo programskega
delavca glavni urednik ali generalni direktor.
Enako velja za programske spore, nastale na podlagi javnih
pobud in kritik poslušalcev in gledalcev ter članov Sveta
RTVS oz. članov programskih svetov, ki se nanašajo na posamezne oddaje oz. programske prispevke ali način dela posameznega programskega delavca.
VII. POSLOVNA TAJNOST
75. člen
Poslovna tajnost so listine in podatki, katerih objava ali posredovanje nepooblaščenim osebam bi nasprotovala koristim
organizacije in bi škodovala interesom ali ugledu RTV Slovenija.
Poslovno tajnost morajo delavci varovati tudi po prenehanju
delovnega razmerja, in sicer še 2 leti. Kršitev poslovne tajnosti
velja za hujšo kršitev delovne obveznosti.
76. člen
Poleg podatkov in listin, ki so določeni kot tajnost po zakonu,
se v RTV Slovenija štejejo za poslovno tajnost še tile podatki
in listine:
- idejni osnutki programskih projektov, razvojnih in poslovnih odločitev in namer,
- podatki in listine o fizičnem, tehničnem in gradbenem
zavarovanju objektov RTV Slovenija,
- ponudbe udeležencev v programskih, gradbenih in komercialnih natečajih In licitacijah, in to do objave izida,
- druge listine in podatki, ki jih za poslovno tajnost določijo
drugi akti oz. Svet RTV Slovenija oz. generalni direktor in so
takšne narave ali pomena, da bi bile oškodovane koristi RTV
Slovenija, če bi bili sporočeni nepoklicanim osebam.
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77. člen
Listine in podatke, ki se nanašajo na RTV Slovenija in se
štejejo za poslovno tajnost, sme drugim pooblaščenim osebam sporočiti le generalni direktor oz. delavec, ki ga generalni direktor za to pooblasti.
IX. VARSTVO IN UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA
78. člen
RTV Slovenija je dolžna v skladu z zakonom zagotavljati
varstvo delavcev pri delu, predvsem pa mora vsem delavcem
v skladu s predpisi zagotavljati:

Generalni direktor lahko posamezne pristojnosti, pooblast
in odgovornosti s področja obrambe in zaščite prenese
svoje vodstvene sodelavce, direktorja organizacijskih enot
strokovne delavce.
RTV Slovenija je dolžna v skladu z določili in smernica^
pristojnih občinskih ali republiških organov zagotoviti izvaj
nje nalog za opravljanje svoje dejavnosti v vojni.
81. člen
RTV Slovenija je dolžna na podlagi sklepov pristojnih dru*
beno-političnih skupnosti in v skladu z zakonom organiz11
narodno in civilno zaščito ter organizirati varovanje sv
objektov, naprav ter produkcijskih procesov.

- primerno opremljenost delovnih mest za varno opravljanje
dela,

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- preventivne zdravstvene preglede,

Statut je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica vseh član""
Sveta RTVS.

- osebna zaščitna sredstva,
- stalno izobraževanje s področja varstva pri delu in seznanjanje z nevarnostmi na posameznih delovnih mestih,
- druge pravice, ki izhajajo iz drugih aktov zavoda.
79. člen
RTV Slovenija je dolžna zagotavljati takšen način opravljanja
svoje dejavnosti, da ta ne ogroža delovnega okolja.
X. OBRAMBA IN ZAŠČITA
80. člen
RTV Slovenija v skladu z zakonom ter smernicami pristojnih
republiških organov sprejme obrambni načrt.
Generalni direktor RTV Slovenija je vodja obrambnih priprav
in sprejema obrambni načrt. Skrbi za strokovno opravljanje
obrambnih priprav in priprav za zaščito in reševanje ter je
odgovoren za njihovo stanje.

82. člen

83. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na
način, kakršen velja za njegov sprejem.

ena*

Statut začne veljati 8. dan po objavi.
84. člen
Na dan, ko začne veljati ta statut, prenehajo v celoti valjaj
Samoupravni sporazum o združitvi v DO RTV Ljubljana,»1 „j
DO RTV Ljubljana, Statuti TOZD-ov in drugi do sedaj v® '
splošni akti DO RTV Ljubljana.
Določbe posameznih pravilnikov (disciplinska odgovo^1® „j
csebni dohodki, povračila stroškov, družbeni standard."Pj (jo
niso v neskladju z določili tega Statuta, se uporablja) jj,
njihove uskladitve s tem Statutom oz. do sprejema
splošnih aktov.
pS
Rok za pripravo aktov je 3 mesece, za sprejem teh akt"v
6 mesecev od uveljavitve Statuta.

:o
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^^Prešernovega sklada
^akon o Prešernovi nagradi (Ur. I. RS, št. 29/91 I.) določa
rl'J členu, da sprejme upravni odbor Prešernovega
' "da statut v soglasju s Skupščino Republike Slovenije.
in 14. člena zakona o Prešernovi nagradi
""bor « Republike Slovenije, št. 29/91 I.) sprejme upravni
Prešernovega sklada
STATUT
Prešernovega sklada

Upravni odbor Prešernovega sklada je na seji dne 15. 10.
1992 sprejel besedilo statuta in sedaj predlaga Skupščini
Republike Slovenije, da izda zahtevano soglasje.
Če je predsednik upravnega odbora dalj časa odsoten ali če je
odsoten na seji, ga nadomešča član upravnega odbora, ki ga
določi upravni odbor na seji.
Sklad predstavlja in zastopa predsednik upravnega odbora.
III. NAČIN DELA UPRAVNEGA ODBORA

'Sp>.OŠNl DEL

7. člen

Pr
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®
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tega statuta.
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Pravice in dolžnosti predsednika upravnega odbora so:
- predstavlja odbor,
- pripravlja predlog dnevnega reda z ustreznimi gradivi,
- sklicuje in vodi seje odbora.
- podpisuje sklepe, predloge in druge akte, ki jih sprejema
odbor,
- skrbi za izvrševanje sklepov,
- izroča Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega
sklada.
- izvršuje druge naloge, za katere ga pooblasti odbor.
8. člen

'

Up

«AViNi ODBOR

Pravice in dolžnosti članov upravnega odbora so:
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v PŠ6i>!®i e P ejema statut sklada, in ga predloži v soglasje
Spreje ™ Publike Slovenije,
Predi^v le?ni 'inančni načrt sklada in finančni obračun in
°bjaVj Ministrstvu za kulturo,
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?° ° nika ^'turnega praznika in pri izboru slavnostnega
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Slovenije zaključno poročilo.
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- sprejemajo dnevni red seje,
- na seji razpravljajo in odločajo o zadevah, ki so na dnevnem redu,
- ustno ali pisno predlagajo obravnavo posameznih vprašanj,
- opravljajo druge naloge, za katere jih zadolži odbor.
9. člen
Ministrstvo za kulturo opravlja za Prešernov sklad strokovno,
administrativno, finančno in drugo tehnično delo.
Upravni odbor ima stalnega tajnika, ki je delavec Ministrstva
za kulturo in opravlja za sklad tele naloge:
- sodeluje s predsednikom pri pripravi dnevnega reda in
gradiv za seje odborov,
- sodeluje s prdsednikom pri izvrševanju sklepov odbora,
- sodeluje s predsedniki komisij pri pripravi in izvedbi sej
komisij,
- skrbi za delovno povezavo med upravnim odborom in
strokovnimi komisijami,
- vodi zapisnik sej odbora in sej strokovnih komisij,
- skrbi za strokovna, administrativna, tehnična in finančna
opravila sklada.
- opravlja naloge, ki mu jih poveri predsednik in za katere ga
zadolži odbor.

10. člen
Upravni odbor deluje in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Predsednik mora sklicati sejo upravnega odbora, če
to zahteva vsaj tretjina njegovih članov, ki pa morajo predložiti tudi predlog dnevnega reda.
Seja upravnega odbora mora biti sklicana najmanj teden dni
pred zasedanjem, v izjemnih primerih se lahko skliče v krajšem roku.
Sklic seje mora poleg datuma, kraja in časa vsebovati predlog
dnevnega reda. Za prvo točko dnevnega reda mora biti predložen zapisnik prejšnje seje upravnega odbora.
V primeru nujnih zadev lahko predsednik skliče dopisno sejo,
o kateri mora poročati na naslednji seji upravnega odbora.
11. člen
Člani upravnega odbora, ki se seje ne morejo udeležiti,
morajo sporočiti svojo odsotnost vsaj tri dni pred sejo.
12. člen
Predsednik lahko povabi na sejo tudi predstavnika Ministrstva
za kulturo ali druge zainteresirane, da sodelujejo pri
pomembnih vprašanjih sklada. Povabljeni nimajo pravice glasovanja.
13. člen
Seja upravnega odbora je sklepčna, če ji prisostvuje več kot
polovica članov upravnega odbora, kar ugotovi predsednik na
začetku seje.
Če seja nI sklepčna, jo predsednik preloži In se s prisotnimi
dogovori za ponoven sklic.
Če seja postane nesklepčna zaradi odhoda posameznih članov upravnega odbora, jo mora predsednik prekiniti.
Prekinjena seja se lahko nadaljuje, ko je zagotovljena sklepčnost, oziroma ko jo skliče predsednik.
14. člen
Upravni odbor na začetku seje razpravlja in sprejme predlog
dnevnega reda. Člani upravnega odbora lahko predlagajo, da
se uvrsti na dnevni red Se nove zadeve, o čemer odloča
upravni odbor.
15. člen
Predsednik upravnega odbora daje besedo članom upravnega odbora, kot se prijavljajo k besedi.
Po končani obravnavi točke dnevnega reda predsednik upravnega odbora oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem.
16. člen
O seji upravnega odbora se piše zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati zaporedno številko seje, datum, kraj
in čas seje, imena navzočih in odsotnih članov upravnega
odbora, sprejet dnevni red, kratko vsebino razprave in sprejete sklepe pri posameznih točkah dnevnega reda.
17. člen
Delo članov upravnega odbora je častno. Člani dobijo povrnjene potne in morebitne druge stroške.
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IV. STROKOVNE KOMISIJE

18. člen
Upravni odbor imenuje strokovne komisije za tale poi,dro4J* >r
'a
- književnost,
flE
- scensko umetnost,
lo
- likovno umetnost,
>/i
- glasbo.
ef
Komisije obsegajo na primer tale področja: kn|l**vn .
prozo, poezijo, dramatiko, esejistiko, prevajanje, Ipd-:
*
ulji H
scenska umetnost: igro, režijo, koreografijo, p'®s.
kostumografijo, scenografijo, filmsko montažo, filmsko u,
oblikovanje zvoka, video produkcijo, ipd.;
>J
likovna umetnost: kiparstvo, slikarstvo, grafiko, obllkov |q8
arhitekturo, fotografijo, ipd.;
glasba: kompozicijo, instrumentalne in vokalne Izvedb®' 0
giranje, ipd..
19 Cl#n
'
Upravni odbor Imenuje člane strokovne komisije Iz vrS'i *
nanih strokovnjakov, ustvarjalcev, kritikov, profesoH
določi liho število članov komisije. Komisija Ima nw
sedem članov.
Predsednika Imenuje upravni odbor.

20. člen
-ipd <
Strokovne komisije Imenuje upravni odbor vsako leto fj'
neje dva meseca po podelitvi nagrad oz. dva mes« v|
imenovanju.
J
člani upravnega odbora ne morejo biti člani strokovni
misij,
? J
Če je član upravnega odbora ali strokovne komisije k#%|l
za nagrado v letu, ko se o nagradi odloča, ne more v
sodelovati v upravnem odboru oziroma strokovni kor"
21. člen
..»lij
Pri oblikovanju mnenj o možnih nagrajencih upošteva 0j
kovne komisije, ki tekoče spremljajo umetniško ustvan
prispele In svo|e predloge.
—
j
O končnem Izboru, ki ga skupaj s strokovnimi mnenji00® ^
dobljenih predlogih predložijo upravnemu odboru,
z večino glasov vseh članov.
i
e
|f
Posamezen član komisije lahko zahteva, da se nj 9° wn»
nje, ki se razlikuje od mnenja večine, posreduje up'*
odboru.
22. člen
clef
Komisije delujejo po posebnem poslovniku, ki ga 8K
upravni odbor.
V. POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV
23. člen
. n»0'.
Upravni odbor objavi v javnih glasilih po podelil ^
poziv za predlaganje kandidatov za nagradi, venda
neje do konca marca.
^
pr
V pozivu je treba navesti, kdo lahko prejme ?*V!
nagrado In kdo nagrado Prešernovega sklada,
/
predlaga kandidate, kakšne podatke in obrazložite
predlagatelj poslati, kam in do kdaj.
,/
Enoletni rok za sprejemanje predlogov mora biti va^pi
sklenjen najpozneje do 30. novembra, nov pa začne
naslednji dan.
24. člen
Predlog za nagrado mora biti izčrpno utemeljen ln "pr«'
dokumentiran v skladu z 2„ 3. in 4. členom zakona ° ^
novi nagradi. Vsebovati mora natančne podatke
o ka
In delu, zaradi katerega je predlagan, in vrsto na9f®°0|tii
Gornje navedbe veljajo tudi za predloge strokovnih *
poraće#

' OBRAZLOŽITEV
y

'r^ Prešernovega sklada, ki ga je sprejel upravni odbor
i(
8l P°ve9a sklada na seji 15. 10. 1992 (pripravljati ga je
J ■■' P° imenovanju že na svoji 1. seji v juliju) podrobne r°ia pravice in dolžnosti upravnega odbora, način njenačin oblikovanja strokovnih komisij in področja
ce a
iVart"lra> zagotavljanja
' ' ' način predlaganja
kandidatov,
podeljevanja
javnosti delovanja
sklada.
Se
^Pravnega odbora so podrobneje naštete v 3. členu
i) %jSj' ,al(0 v zvezi s pripravo statuta, poslovnikom o delu
S i J' s Hnančnim načrtom in odnosom Ministrstva za kul>f>
'6iJavnost
i° dela- Določena je izvedba 9. člena zakona
ow
)°9Ua a r nagradi. Upravni odbor se seznani z vsemi predP,^ 9 ade in mnenji svojih strokovnih komisij ter odloči
rnovih nagradah in nagradah Prešernovega sklada.
|L
;r°s/aw,''odb°r naj bi sodeloval tudi pri oblikovanju vsebine
®
Prešernovem dnevu in pri izbiri govornika.
* ikonskim določilom, da so Prešernove nagrade
l'Sa Pre na priznanja, je nosilec prireditve predsedstvo
( %)
^sednik republike. Usklajevanje bi torej potekalo
'V,d a u
'%je
pravnega odbora je zajet v posebnem poglavju, ki
\nist
Poslovniška določila in govori o opravljanju
rativnih in strokovnih del za sklad.
'i )r* tf'e
' *krria
"borpo
I i>
\.

S
(
(
/

statuta 0

i zapisano, kolikšna večina je potrebna za ,
klepov. Za odločitev o nagrajencih si upravni
stavlja potrebo po dvotretjinski večini, medtem ko je
e s

sedaj zadostovala absolutna večina, saj upravni odbor meni,
da odločitev o vrhunskih umetniških stvaritvah ne bi smela
biti sporna oziroma bi morala biti dosežena s prepričljivo
večino.
Vse o strokovnih komisijah je v členih od 18. do 23. Upravni
odbor se je odločil za manjše število strokovnih komisij, kot
jih je bilo doslej, to pomeni, da bo presojanje potekalo znotraj
širše zajetih umetniških področij, ki imajo nekaj skupnega.
Področja, ki sodijo k neki komisiji, so našteta samo kot
primer, komisije se odprte za vse morebitne nove dejavnosti.
Tako število komisij se bolj prilega številu nagrad, omogoča
primerjalno tehtanje sorodnih stvaritev in s tem lažje delo na
predlog društev ali ustanov. Tako izbrani člani komisij lahko
delujejo kot neodvisni strokovnjaki, ki ravnajo v skladu s svojim estetskim prepričanjem, saj niso odgovorni predlagatelju
(društvu ali zavodu).
Statut določa tudi najmanjše možno število članov komisije,
ki še omogoča nemoteno delo, in enoletni mandat. Upravni
odbor bo sicer skušal zadržati sestavo komisij za čas svojega
mandata in jo vsako leto obnavljati. Mandat, omejen na eno
leto, pa vendar dopušča prosto odločitev vsakemu posamezniku po enoletnih izkušnjah kot tudi upravnemu odboru
zamenjavo, če ugotovi, da njegova prva odločitev ni bila
najbolj ustrezna.
V statutu je podrobneje določeno, kako komisije pripravijo
izbor, natančneje pa govori o njihovem delu poseben poslovnik.

POROČILO
Odbora za notranjo politiko in pravosodje k problematiki »Temeljno javno tožilstvi
v Ljubljani«

V obsežni in zelo polemični razpravi so člani odbora izpostavili vrsto različnih mnenj, stališč in predlogov do obravnavane
zadeve.

TJ
Glede predloženih poročil je bilo izraženo mnenje, daaS""JJ
bojno niso usklajena oziroma so si ponekod celo n jL|
joča, kar otežuje razpravo in možnost jasnega oziroma " j
skega prikaza stanja na TJT v Ljubljani. Tako je, iz P°.}
Višjega javnega tožilstva v Ljubljani, moč sklepati,
razmere na TJT v Ljubljani neustrezne, za kar pa j® ^
svojem položaju odgovoren tudi javni tožilec TJT v Lju6^
Ta bi, z ustreznim načinom in bolšim sodelovanjem sbl5. y
namestniki, takšno stanje lahko preprečil ali ga vsaj v^
omilil. Glede na to in pa na mnenje KVIAZ-a. da so
namestnikov javnega tožilca TJT v Ljubljani tako
joče, da bi jih moral javni tožilec Republike Slovenlu '|^
predstojnik organa proučiti in ustrezno ukrepati, je ' . „i'
vidno, da je republiški javni tožilec zadevo sicer prouf • a
ukrepal.
j.
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje oziroma ^ ?A
s'prf (S
obravnava odbor delo slovenskega javnega tožilstva
g|
ali pa le delo TJT v Ljubljani. Razlog, da je odb°< ^
zadevo na svojo sejo, pa je bilo poročilo TJT v U ^
oziroma navedbe v predlogih namestnikov javnega j t
TJT v Ljubljani za razrešitev. Vendar pa je treba v a
poudariti, da se je pričela politizacija problematik® Lat*
tožilstva že prej in ne z dogodki, ki so se odvijali Pr®
Q
na TJT v Ljubljani. Glede na to je bilo izraženo staliSc • V
za delo odbora relevantno poročilo republiškega)
^f|j
tožilca, saj mora pregledati delo na TJT v Ljublja0nl »jio ,y.
odbor to naloži; na tej osnovi pa mora svoje P #*
v
potrebi dopolniti in z njim ponovno seznaniti odbor 'ncp|
zbor. Ob tem je bilo še opozorjeno, da tudi sicer neke
navprihp
79 nnctaulianid
navedbe no
ne mrtmin
morejo hiti
biti \/7rnlr
vzrok za
postavljanje "''■ <il
*»
o ustreznosti kadrov na TJT v Ljubljani. Iz poroči'8 1 u1 Ja
škega javnega tožilca je razvidno, da je fluktuacija sf ^ Jli
na TJT v Ljubljani nizka in celo pod poprečjem v J/t
tako, da na podlagi teh podatkov še ni moč zagotovo j Brj
o zaskrbljujočem stanju oziroma določenih nesOfl'^J
TJT v Ljubljani. S tega vidika so posamezni raZP
ocenili, da je prav, da se odbor opre in obravnava. jj|
z navedeno problematiko, predvsem poročilo rep""
javnega tožilca.
,
V razpravi je bilo poudarjeno, da je že v uvod 5
poročila republiškega javnega tožilca pravilno P® »|<ii'j
njegova vloga, iz česar je tudi razvidno, da je repub"c
tožilec tisti, ki je odgovoren za konflikte v svojem t„r
Odstopi določenega števila zaposlenih oziroma nam tol ^
javnega tožilca TJT v Ljubljani sami po sebi niti n's „r"' &
pomembni, postanejo pa, ko zaradi takšne situacij®
organu trpi kvaliteta in učinkovitost dela.

Glede na vsa tri predložena poročila (TJT v Ljubljani, Višjega
javnega tožilstva v Ljubljani in Javnega tožilstva Republike
Slovenije) je bilo izpostavljeno načelno vprašanje, na katero
je treba najti jasen odgovor in sicer, če so tožilstva samostojni
organi v okviru svojih kompetenc »ne visijo v zraku«, saj jih
v kadrovskem smislu imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije. To pa pomeni tudi določeno funkcijo nadzora
in možnost razprave o vsebinskih vprašanjih, ki se pojavljajo
v zvezi z delom javnih tožilcev. Načelo delitve oblasti velja
namreč konsekutivno, ne pa v osnovi. Torej morajo iz tega
izvirati tudi določene konsekvence, sicer se lahko znajdemo
v sistemu z nepreglednim številom neodvisnih vej in elementov oblasti, kar je gotovo v nasprotju z načeli demokratične in
pravne države. Zato je potrebno o zadevi razpravljati in zavzeti
določena stališča v skladu s tem, kar sta odboru naložila
s sklepom državni zbor in komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve.

V nadaljevanju razprave so nekateri kritično ocenili P j *1
republiškega javnega tožilca v tem smislu, da je biloa n
n
nriAal/A>ia»i
ctrnl/nimn utemeljeno
. .»nmnlinnn poročilo, ne
n/a Pfl3 ^rliiu
P o' I
pričakovati strokovno
Ikvalifikacije
II«:i ll_ o- tem,.
f.ialO- A «1'
kaj in zakaj si ljudje nasprotujejo/o
čila veje, po mnenju nekaterih, izrazita politizacija /i|
«rw...w. .,nasprotju^®
Mwr, _ijji ji i
vane ^problematike, kar ^je ?v rpopolnem
pravne države, ki zahteva depolitizacijo pravosodjaD
s
stva. (V tem smislu je bila dana pripomba, da tif I4 '
razmisliti o tem, ali je republiški javni tožilec us>
pP
primeren za funkcijo, ki jo opravlja.)
krt
^V
Dilema je bila izražena tudi glede ocene o skaljenihv 5I ^ <j
znotraj TJT v Ljubljani, saj podatki iz poročila TJT (£,#
kažejo, da je v letu 1992 ljubljansko Temeljno javno
vložilo več obtožnih predlogov oziroma naredilo v®'
® ^
1991. To so dejstva, ki bi jiti moral odbor pri sk %■
zavzemanju stališč do te problematike tudi upošteva ^

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje je na seji dne 8. 4. 1993 ponovno obravnaval problematiko »Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani«.
Odbor je, v skladu s sklepom državnega zbora, z dne 1. 3.
1993 in sklepom komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, z dne 23. 2. 1993, opravil prvo razpravo
k navedeni problematiki že na seji, dne 15. 3. 1993. Vendar
takrat še ni razpolagal s kompletnim gradivom (manjkalo je
poročilo Javnega tožilstva Republike Slovenije, da bi lahko
o zadevi dokončno sklepal). Zato je odbor sprejel sklep, da bo
šele na osnovi celotnega gradiva lahko ponovno odločal
o problematiki Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani in
pripravil poročilo, s katerim bo seznanil državni zbor.
Javno tožilstvo Republike Slovenije je 26. 3. 1993 odboru
posredovalo poročilo o Temeljnem javnem tožilstvu v Ljubljani. Prav tako je odbor prejel tudi poročilo o razmerah
v Temeljnem javnem tožilstvu v Ljubljani, ki ga je posredovalo
Višje javno tožilstvo v Ljubljani, dne 29. 3. 1993. S tem so bili
tudi izpolnjeni pogoji, da opravi odbor celovito razpravo
o problematiki TJT v Ljubljani ter zavzame o tem svoja stališča
oziroma oblikuje ustrezne sklepe in z njimi seznani Državni
zbor Republike Slovenije.
Iz poročila Javnega tožilca Republike Slovenije je bistvo
odgovora v tem, da je, po veljavnih predpisih, javno tožilstvo
samostojni državni organ, ki je, kot pravosodna ustanova, del
sodne oblasti, ki ga predstavlja in vodi javni tožilec. Pri izvrševanju javnotožilske funkcije pa velja načelo podrejenosti nižjega javnega tožilca višjemu tožilcu. Višji javni tožilec ima
zato, po zakonu, pravico in dolžnost dajati nižjemu javnemu
tožilcu obvezna navodila za njegovo delo in sme prevzeti
posamezne zadeve in opravila, za katera je pristojen nižji
tožilec. Iz poročila je tudi razvidno, da gre pri obravnavanju
kadrovskih zadev za nedopusten poseg zakonodajne veje
oblasti v drugo vejo oblasti - t. j. v sodno oblast v tem smislu,
da bi lahko zakonodajna oblast tudi v funkciji nadzora ugotavljala učinkovitost celotne službe javnega tožilstva in v primeru
neučinkovitosti te službe ustrezno ukrepala. Dejstvo pa je, da
konkrete personalne zadeve rešuje, po svojih pravilih in organizaciji javnega tožilstva, tožilstvo samo. Zato bi bila s poseganjem v interne oziroma osebne odnose znotraj tožilstva,
presežena pooblastila odbora, hkrati pa bi bile kršene tudi
pravice pravne države.
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poro

V r ra
V|i®JP vi so tudi pripomnili, da bi kazalo, glede na to, da je
'«to ii?vno <oil|stvo v Ljubljani naredilo strokovno revizijo za
ja i.!90®11, predlagati, da opravi še revizijo dela TJT v Ljubljani
v
992, ki bo hkrati strokovno poročilo za oceno stanja
m J. »noti. Vendar pa tudi o tem predlogu ni bilo enotno
sa bi lahk v
Po»b
°. tem
smislu
oblikovan
pomenil
^ 9anje iv operativno
delo
Višjega
javnegapredlog,
tožilstva.
°<ibol<ra''u4en
' razPravi
i® predsednik odbora predlagal članom
v sprejem
naslednje

tol?t?k)0r Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo
n
®Qa i ln Pravosodje ugotavlja, na podlagi poročil Temeljv U Jf,vne9a tožilstva v Ljubljani, Višjega javnega tožilstva
'n JBvnega tožilstva Republike Slovenije, da so
litij,. 'na temeljnem javnem tožilstvu v Ljubljani skaljeni, kar
v ,iva
'
P ti na učinkovitost in uspešnost dela Temeljnega
i
9® tožilstva v Ljubljani.
bil
sprejet; 7 članov je glasovalo za, 7 članov je
'o proti.)

OVa?'

J. Ojju Or
1»l0v° meni, da nI pristojen za obravnavanje konkretnih
I ^ dr>jnih
"0r9anoraanov.
'zac'jskihtako
in kadrovskih
odnosov
v nižjih enotudi ne znotai
tožilstva.
b 8pre et
"»,
' '
Proti.)

(Sklep ni bil sprejet; 6 članov je glasovalo za, 6 članov je
glasovalo proti.)
4. Odbor priporoča Državnemu zboru Republike Slovenije, da
do nadaljnega ne uvrsti problematike Temeljnega javnega
tožilstva v Ljubljani na dnevni red seje zbora.

SKLEPA;

(Skl,
(Hajvan1

3. Odbor priporoča Javnemu tožilcu Republike Slovenije, da
uredi razmere na temeljnem javnem tožilstvu v Ljubljani tako,
da se odpravijo sedanja stanja in morebitna nevarnost, da bi
taka stanja vplivala na učinkovitost in strokovnost dela. O tem
naj Javni tožilec Republike Slovenije poroča odboru in Državnemu zboru Republike Slovenije v petih mesecih.

11 ćlanov

i® glBsovalo za 3 člani so

(Sklep je bil sprejet: 8 članov je glasovalo za, proti ni glasoval
nihče.)
★ ★ ★
Član odbora, mag. Janez Kocijančič je predlagal odboru
v sprejem še naslednji
DODATNI SKLEP:
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje ne sprejema poročila o Temeljnem javnem
tožilstvu v Ljubljani, ki ga je odboru posredoval Javni tožilec
Republike Slovenije.
(Dodatni sklep ni bil sprejet; 7 članov je glasovalo za, 7 članov
je glasovalo proti.)

oSbOČILO
<W0ra za notranjo politiko in pravosodje k poročilu družbenih pravobranilcev
,v^r ®uPravljanja v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na področju
'^^tva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1992
ifljjsejl ravnega
zbora za notranjo politiko in pravosodje je
8 4
4 %dno
- 1993, obravnaval navedeno poročilo, ki ga je
I % 8 * določbo 15. člena zakona o družbenem pravobrav
U rav an a
°brani?ec
P '' i Posredoval državnemu zboru družbeni
J^
" samoupravljanja Republike Slovenije.
i® družbena pravobranilka samoupravljanja Repuni e
S? °til# -5
zelo pozitivno ocenila uvrstitev in obravnavo
3 '
[J Uvrjtii"a ®®j° odbora, saj skupščina bivšega sestava tri leta
™h. t. 'n obravnavala tovrstnih poročil na svojih zaseda. aže tudi njen odnos do vprašanj varstva družbene
t tudi na varstvo pravic delavcev.
r

to' ls kra)P0rosa
^il0 je, v primerjavi s prejšnjimi poročili, razmeji ? °tna >0 v i se v več primerih sklicuje na stanja, ki so bila
ki Da ., Prejšnjih letih in ki so bila posredovana skupšb?ani'9,° l9o niu obravn
avala. Podobno kot že nekaj let, se tudi
\t u 'cev o rTlou9°tr avlja zmanjševanje števila družbenih pravoj 3 Podrn/ P avljanja. Na to ne vpliva le dejstvo, da je na
Mv'ni,8v |°ćl.u pričakovati spremembo zakonodaje in z njo
8,i,Uci e ,emve
rf linav°brani|lca
' '
' ,udi dejstvo, da večina občin, ki
.A anciratj
nima, ga nima zato, ker ga ni pripravljena
T ,Se Zato bi bilo, ob morebitni spremembi zakona
T*Cenemin pravobranilcu samoupravljanja nujno, da se
IN
financiranje le-teh prenese na republiško
t«1' ki Prr u ten a 0r'ea bi'° poudarjeno, da se, čeprav se zakonodaja
D,, P 6(j
6dwiw.
99ana
na ni spremenila, prav tako ne statuti občin,
Vi(r
®°bli|<o ®v?i° njegov obstoj in kljub zakonu o lastninskem
i.«. '*itve
Podjetij, ki je dal pravobranilcu pomembne
p roć u
n n °d
i"' C9 lastna
postopkov
varstva druž'
e,
trendi revizijskih
zmanjševanja
števila in pravobranilcev
,u
di v leto 1993.
0 bil
VCJ
° načelno ocenjeno, da je poročilo kvalitetno
0
'n daje analitični prikaz stanja na področju, ki ga

A««, v
® «'ec

obravnava. Poročilo opozarja na dejansko stanje, ki je včasih
že kar porazno, tako za našo pravno državo kot tudi za
odgovorne dejavnike na področju varstva in zaščite pravic
delavcev in varstva družbene lastnine.
Na podlagi poročila, ki kaže resnost stanja na obravnavanem
področju in ki hkrati opozarja na nujnost ohranitve, čeprav
v neki drugi ustrezni obliki - instituta družbenega pravobranilca samoupravljanja, kar je tesno povezano z realizacijo
določb 50. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, je odbor sprejel naslednji
SKLEP
1. Odbor državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje
sprejema Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja
v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na
področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev
v letu 1992.
2. Odbor ocenjuje poročilo kot izredno resen prikaz o stanju,
pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in
varstva pravic delavcev v letu 1992.
3. Odbor predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
navedeno poročilo uvrsti in obravnava na prvi naslednji seji
državnega zbora.
4. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije naj, glede na to,
da bo v kratkem ukinjena institucija družbenega pravobranilca samoupravljanja in ob upoštevanju, da bodo lahko,
glede na določbe zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, sodni postopki, ki bodo sledili ničnosti dejanj oziroma pogodb, po končanem revizijskem postopku trajali dlje
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od predvidenega roka za uskladitev z ustavo, izoblikuje za to
prehodno obdobje ustrezno rešitev ter začasno uredi status

1
ljudi, .ki bodo še naprej opravljali delo družbenega pra'ivo"
nilca samoupravljanja.

POROČILO
Odbora za notranjo politiko in pravosodje k predlogu za izdajo zakona
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja s predlogom zakona
Odbor Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje je
na seji, dne 8. 4. 1993, obravnaval predlog za izdajo zakona
o spremembah zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja s predlogom zakona, ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije predložil poslanec Zoran Thaler.
Odbor je bil seznanjen tudi s pisnima mnenjema Vlade Republike Slovenije in Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve Služb Državnega zbora.
Uvodoma je predlagatelj seznanil navzoče z razlogi za izdajo
zakona. Pri tem je poudaril, da gre za zelo omejene ambicije
predlaganega zakona, saj se spremembe nanašajo le na spremembo imena oziroma uskladitev imena s pretežnim delovanjem te institucije (z zakonom o lastninskem preoblikovanju
podjetij se je delo družbenih pravobranilcev samoupravljanja
usmerilo namreč pretežno na varstvo družbene lastnine); gre
namreč za črtanje besede »samoupravljanja«, ki izvira še iz
prejšnjega sistema in je neustrezna. Hkrati pa se z zakonom
predlaga tudi podaljšanje mandata družbenega pravobranilca
samoupravljanja s štirih let na nedoločen čas.

emC!j
Odbor je v zvezi s predlaganimi zakonskimi sprem®
v celoti podprl mnenje Vlade Republike Slovenije in tjjjj
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Služb
nega zbora, ki sta do predlaganega zakonskega akta ^
negativno stališče.
Odbor je ocenil, da pomeni vsakršna tovrstna spre^
zakona, prejudiciranje in poseganje v zakonsko materij
tudi v ustavne rešitve. Zavzel je stališče, naj deluje Jrj
družbenega pravobranilca samoupravljanja za čas, ki
do ukinitve še namenjen, tak kot je in ni tehtnega razlog
bi s predlaganim zakonom pričeli zakonodajni postopek.
Glede na navedeno je odbor zavrnil predlog za izdajo
o spremembah zakona o družbenem pravobranilcu 53
pravljanja s predlogom zakona.
(4 člani so glasovali za, 5 članov je glasovalo proti).

POROČILO
Odbora za notranjo politiko in pravosodje k predlogu za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije s predlogom
zakona
^
Poročilo k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije s predlogom zakona
Odbor državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje je
na seji, dne 8. 4. 1993, obravnaval predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije s predlogom zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije posredoval Državni svet Republike Slovenije.
Odbor je bil seznanjen tudi s pisnim mnenjem Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve služb državnega zbora.
Uvodoma je bil odbor seznanjen z razlogi za spremembe in
dopolnitve predloženega zakona. Pri tem je bilo posebej
poudarjeno, da tudi vrsta drugih zakonskih predpisov narekuje, da se uredi odnos med vlado in državnim svetom.

Razlogi so vsebinske narave in povezani s koopera1'
ter benevolentnostjo odnosov med obema institutoma.

V razpravi je bilo poudarjeno, da pomenijo predlaga"10^
membe in dopolnitve zakona, prejudiciranje
Jjf
v ustavno materijo kot tudi v načela vladnega zakona- 3^/
ske določbe, ki bi vladi nalagale v odnosu do državnefl ^/ 0l''
v bistvu enake ali podobne obveznosti kot jih ima d°P
nega zbora kot zakonodajnega organa, bi uteg0n'y
v nasprotju z ustavno opredeljenim položajem in vlog .,,,
nega sveta. Odbor se je zato še posebej strinjal z mneir,*
je možno te zadeve urediti mimo zakona in sicer s
kom državnega sveta.
Glede na navedeno je odbor soglasno zavrnil pf000^
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
Republike Slovenije s predlogom zakona.

°o,
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dvojna merila pri reševanju stanovanjskih
^ asani?
i« D ^RZOLAK,
poslanec Slovenske nacionalne stranke,
v,at,i
bi r.i
Republike Slovenije vprašanje, zakaj ima
v# ev
rvanju stanovanjskih problemov Slovencev in Neslodvojna merila na škodo Slovencev.
ki jeflrirn
®r bojnih meril navajajo ravnanje občine Bežigrad,
di|a Prebivalcem barakarskega naselja v Tomačevem ponuodku
»
P enodružinske hiše, za katere zahteva samo
9 v wi4ini 13 200 0EM se ravi 2640 DEM
'
P
takoj,
tUQi .'fnek P® obročno za obdobje 15 let. Barakarjem, ki
2640 DEM ne zmorejo, pa občina ponuja solidarljen c. s,an°vanja.
Preostanek stanovanjskih hiš je nameI^Oo Dem/Hj6™1 8 P,a'"om v celoti, neobročno in za ceno
(V
°Vor Vlade Republike Slovenije
f>Q
Skern ^V)dr
'in stanovanjskem zakonu se pravice na stanovanjle g|ev °čju vežejo na državljanstvo Republike Slovenije,
na to ali gre za Slovence ali Neslovence.
Dos,
ođku-le uresničevanje stanovanjskega zakona v zvezi
J ^anov
stanovanj po stanovanjskem zakonu, trije natečaji
"ie obvean'nske9a sklada Republike Slovenije kakor tudi izvajajo i5g ^ °sti občin za zagotavljanje nadomestnih stanovanj
S ar
,er
' >0va enu vprašanj
vseh drugih
nalog
občin pri
rezreševanju
^v^^H'skih
ne dajejo
nikakršnih
argumentov
za
&Cev DpriP?sPrejemljiv očitek o dvojnih merilih na škodo Sloizvajanju stanovanjske politike v državi.
°dn3v
Sa Sj ' barakarskega naselja v Tomačevem kot specifič^'OčiteV 0van
'ske9a Pr°blema občine pa gre za samostojno
^»đrocj '-z Pristojnosti občine Bežigrad na stanovanjskem
s cer
i r^ariv'0 nase
'
konkretno za izvajanje programa odprave
r ■ Ba^u
akar
''i v občini,
sprejetega
pred dobrimi
petimi
P ehi„_, sko naselje
Tomačevo
z 72 barakami
oziroma
280
CSci povzroća e
r
na' Socia|
* dobri dve desetletji občini hude prodno
nem področju, saj so se v to naselje nenadzonezakonito
r *e*no°2,roma
priseljevali številni priseljenci,
Iz
sn
*vtudi . : 0®o e in Hercegovine, v manjšem številu primeiSrbije.

Vstopni pogoj za nakup stanovanjske enote tozadevnega
objekta je zakonita prijava prebivališča v naselju Tomačevo,
in sicer po popisu barakarskega naselja, opravljenega v letu
1986. Številni nezakonito vseljeni stanovalci naselja torej
nimajo možnosti za nakup nove stanovanjske enote. Od
kupca se zahteva ob podpisu pogodbe 20% polog v višini
13.178 DEM v tolarski protivrednosti za večjo enoto oziroma
10.759 OEM v tolarski protivrednosti za manjšo enoto, ne pa
2.640 DEM. Preostanek kupnine se lahko poravna obročno na
dobo 15 let.
Po informacijah, pridobljenih v občini Bežigrad, je le med 10
in 15% stalnih prebivalcev tomačevskega naselja zainteresiranih oziroma ekonomsko zmožnih odkupa, za preostale pa je
predvidena preselitev v podstandardne bivalne prostore, ne
pa v socialna stanovanja, in sicer v sobe v nekaj samskih
domovih s souporabo sanitarij.
Enake pogoje kot prebivalci barakarskega naselja v Tomačevem, to je odkup z 20% pologom, preostalo pa obročno, imajo
tudi interesenti, zaposleni v deficitarnih dejavnostih v občini
(zdravstveni dom, vrtci, osnovne šole).
Preostalim interesentom pa je občina ponudila nakup stanovanjske enote v Tomačevem za takojšnje plačilo. Kupnina
znaša za večjo enoto 65.888 DEM v tolarski protivrednosti
oziroma 53.792 DEM v tolarski protivrednosti za manjšo
enoto. Interesentov za odkup enote za gotovino je po zatrjevanju občine več kot dovolj.

v

PoHcf"1" 9radnie nadomestnega naselja naj bi zgradili
" 341 ^^ardnih
stanovanjskih enot. Njihova površina je
do 42

Zaenkrat je zgrajenih 36 objektov, od tega je 12 še praznih,
v 12 objektov so se vselili kupci iz barakarskega naselja, 10
objektov pa so kupili Bežigrajčani, zaposleni v deficitarnih
dejavnostih v občini. Občina meni, da bi lahko še največ dva
ali trije prebivalci barakarskega naselja zmogli nakup novega
objekta v tej fazi gradnje.
Iz zbranih podatkov o novem naselju v Tomačevem lahko
ugotovimo, da bodo dosedanji stanovalci barakarskega naselja v Tomačevem predstavljali le manjši del stanovalcev
novega naselja, opažanja glede interesentov za odkup pa
zagotavljajo, da ne bo šlo za nikakršen socialni geto, ki ga,
razumljivo, občina tudi želi preprečiti.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

POPRAVEK
V 6. številki Poročevalca smo poslanca Štefana
Matuša uvrstili med poslance Slovenske nacionalne stranke, je pa poslanec Slovenske ljudske
stranke.
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MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi ANTONA
ANDERLIČA v zvezi z demilitariziranim območjem v občinah Koper, Izola in Piran
Poslanec državnega zbora Tone Anderlič je 25. 2. 1993 postavil poslansko vprašanje Vladi Republike Slovenije, kako ocenjujejo pobudo obalnih občin za demilitarizacijo Obale, kako
se formiranje vojaških enot na obali vključuje v nacionalnovarnostni koncept in strategijo razvoja turizma ter vzpostavitev evropskega režima na zahodni državni meji.
Vlada Republike Slovenije daje o pobudi tole mnenje:
Obrambni sistem je klasična državna funkcija vsake države.
Njen cilj mora biti zagotavljanje obrambe države pred zunanjo
ogroženostjo na celotnem državnem ozemlju na kopnem,
v zraku in tudi na akvatoriju. Posameznega dela državnega
območja iz obrambnega sistema ni mogoče izključiti, saj je
država dolžna zagotoviti učinkovito oblast na vsem svojem
ozemlju. Vladi Republike Slovenije so znane pobude obalnih
občin in je nanje pristojno ministrstvo tudi odgovorilo
v skladu z gornjimi navedbami. Pri tem pa se ni spuščalo
v vsebinski pomen demilitarizacije, ki je bistveno širši kot pa
samo ta, da na določenem območju ni vojaške organizacije.
Ministrstvo za obrambo je že v preteklem obdobju bistveno
zmanjšalo število in obseg vojaške organizacije na Obali.
Namesto treh vojaških poveljstev in brigade v skladu z novo
organizacijo Teritorialne obrambe na Obali delujejo en sam
območni štab, združeni odred obalne obrambe ter nekatere
manjše enote z minimalno stalno oziroma mirnodobno
sestavo, težišče take organizacije je predvsem na kopenski
sestavini, za delovanje na morju pa so predvidene le določene
manjše sile, ki so šele v razvoju in so izključno defenzivne
narave. Dejanske možnosti teh sil zelo natančno poznajo tudi
nekatere sosednje države, kar potrjujejo številne kršitve tako
v zračnem prostoru kot na akvatoriju.
Tako dosedanji dokumenti in predpisi (izhodišča zasnove
nacionalne varnosti, splošni načrt organizacije Teritorialne
obrambe, zakon o obrambi in zaščiti in drugi) kot tudi dokumenti, ki so v pripravi (resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti), vključujejo tudi obrambo obalnega
območja, vključno z akvatorijem. Mobilizacijski razvoj Teritorialne obrambe, ki ga uveljavlja Ministrstvo za obrambo letos,
zato ni v nasprotju z navedenimi izhodišči, pri čemer pa je dan
tudi poseben poudarek racionalnemu organiziranju, saj se bo
vojna sestava Teritorialne obrambe zmanjšala kar za 60% ne
glede na to, da je Republika Slovenija neposredno na obrobju
območja, na katerem potekajo vojaški spopadi in na katerem
še dolgo ne bo dosežen stabilen mir.
Ministrstvo za obrambo trenutno na obalnem območju uporablja dve nekdanji stražnici, skladiščne in druge potrebe pa
zadovoljuje v različnih civilnih objektih. Zato je v Interesu
Ministrstva za obrambo, da jih zadovolji na enem mestu, in
v tem smislu potekajo razgovori tudi z lokalnimi oblastmi.
Teritorialna obramba Republike Slovenije že od 8/10-1991
nikjer na državni meji ne opravlja varovanja meje, temveč je to
nalogo prevzela policija, tako kot je praksa v drugih evropskih
državah. Seveda pa Teritorialna obramba uporablja določene
vojaške objekte, ki so blizu državne meje, kar pa seveda nima
nobenega vpliva na sam režim na meji. Tudi v sosednjih
državah, npr. Italiji, Avstriji in drugod, so nekatere vojaške
enote v neposredni bližini državne meje, kar pa ni ocenjeno
kot kršitev evropskega režima varovanja državnih meja.
Vlada Republike Slovenije končno sodi, da vojaška organizacija ne vpliva omejevalno na razvoj turizma, najmanj še tako
majhna, kot je slovenska. Tudi praksa in izkušnje sosednjih
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, lJ )(držav so take, da vojaških enot ne selijo na lokacije, ki j" (n
zunaj urbanih in drugih območij. Končno samo iskanj® ^
hodnje lokacije razmestitve poveljstva in enot na Oba'
posega v nikakršne turistično-perspektivne lokacije.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgovor Prl'
vilo Ministrstvo za obrambo.
Jil

ODGOVOR
»iauc Republike
r.cpuunrvc Slovenije na pobudo IGO«
Vlade
BAVČARJA o nacionalnem programu kako^ *
Republike Slovenije
> f,
^\\
In
Poslanec Igor Bačvar je podal pobudo, v kateri Prl
pripravo predloga zakona o Nacionalnem programu k®*1 j
sti, ki naj določi izvajanje, način financiranja, izvajal*
področje kakovosti itd.
i|,(
0 si ^''
Nosilec projekta, SLO - Slovenski institut za kako"vS jrk
meroslovje, je ob končnem projektu, ki je izoblikoval gpllp,
ske osnove za Nacionalni program kakovosti Republik® ,
venije, pripravil predlog za operacionalizacijo naciona' ;V|
programa.
>[>r
Predlog vsebuje ključne elemente, potrebne za vodenj® ^ m,
grama, namene, cilje, terminski potek posameznihoSi
aP^.^'
predvideno potrebno število strokovnjakov za P reif~
področja itd., finančno konstrukcijo, ki bo vsebovala P' /
čun stroškov po posameznih področjih in predvide"08 'Jl
financiranja ter predlog postopka za pripravo Zakona
onalnem programu.
Pobuda, ki jo je podal gospod Igor Bavčar, je v skladu s P
logom za operacionalizacijo nacionalnega program8
Vlada Republike Slovenije sprejema.
Za obravnavo v Vladi Republika Slovenije je odgovor
vilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
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Vlade Republike Slovenije o pobudi
if b
BAVČARJA, da se državni zbor
H
n (0||
s celotno problematiko sanacije Ljublj*
banke d. d.
^

c "V
Problematika, ki jo v svojem dopisu opisuje P°sl0<TloV 1
Bavčar, se nanaša na sanacijo bančnega sektorja v S' ^
Gospod Bavčar ugotavlja, da je bil parlament vsesko* ^ ^
čen v proces sanacije bank in to predvsem iz zakono^j 61
vidika. Ker je
mnenju
- po
• njegovem
• ■ sanacija
•
V r-j k,'N<
torja ena najpomembnejših nalog, ki jih je potrebnot>a ^
niji ustrezno izvršiti in ker predstavlja sanacija tya, M
sektorja dejansko sanacijo slovenskega gospodar®
naslovil na Vlado RS pobudo, da Parlament seznani s
problematiko sanacije LB d. d.
ou
1 10
•
HeiS
"
'
001
Poslanca bi zato želeli seznaniti z nekaj osnovnimi
i<rbi
so povezana s sanacijo Ljubljanske banke d. d.
, i(ej

Sanacija bank je sestavni del gospodarske in socialn0 O (j ^
Vlade Republike Slovenije in se tako tudi izvaja. To V ^ ^
da v postopku sanacije Ljubljanske banke d. d. so et ^
Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic, Banka =' trjf v
Sklad RS za razvoj ter Vlada RS oziroma pristojna rnln
^
V prvi vrsti v tem procesu sodelujejo Ministrstvo za p ^
1
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ter MinistrsW° ^jl
družino in socialne zadeve. Vse omenjene institucij0
^
^jrfo
porote*

I Rh/
ki so del vladn
n
O«,
ega integralnega
projekta prestrukia in privatizacije slovenskega
gospodarstva.
' akrg0.''9e Ljubljanske banke d. d. se je začela 27. 1. 1993.
| )(w ,ln
l. Banka Slovenije na podlagi gradiva z naslovom
(ii
ančnega stanja Ljubljanske banke d. d. ter možnost
if „Romska
upravičenost njene sanacije izdala odločbo
Q
001 bi sanacijskega postopka v Ljubljanski banki d. d.
e
JfprM Sanai Banka Slovenije v skladu z veljavnim zakonom
Ur |
ciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic
>oteri S'.št. 1/91) med drugim opredelila obseg izgub in
ub
"'bih h3annčnih
'^ iz9naložb
banke,
obseg odpisanega
kapitala,
, ilojjj
in potencialnih
obveznosti
banke,višino
ki se
12
bilance banke in prenesejo na Agencijo RS za
lril
6ni'0 ^ankzakonu
'n hranilnic,
ki je v tem primeru sanacije po
b la
B4Vedenernl3 ann
' določena za sanatorja bank. Vse
e
Subrif '' ^ postavke se nadomestijo z obveznicami
^ovenije,
ki sozaradi
izdanesanacije
na podlagi
o jamstvu
/ ^'a oh
^veznice,
izdane
bankzakona
in hranilnic
(Ur.
tali *•ran57/92). V gradivu je bil opredeljen tudi obseg ostanka
i{ 'ira^g ega kapitala, ki se prenese na Agencijo kot subordi^ "icije* podreiena terjatev bivših delničarjev banke do
iSk<w?i
*0\i 'n v skladu z omenjeno
UIIIUIIjUMU odločbo
UUIVUUV/ U/UI
Banke
IMV/ Slovenije
IIJV jW
je
I'.d. ."J1 svet Agencije imenoval Upravo Ljubljanske banke
nNir,,.. °dstvo
banke v sanaciji. Mag. Marko Voljč je bil
a
Ir
&*■
3ve 2 predsednika, g. Boris Zakrajšek pa za člana
Vfoji,
'&ra jl '1°
odločbe banki so v njej začeli potekati postopki in
! V
i( nje Fk' so bili opredeljeni v sami Odločbi ali pa so izhajali
|C
en
So{n^
Prv'b za
ukrepov
je bilo
imenovanje
izvršilnih
t Vja
2lkov Uprave
posamezna
področja
bančnega
delo-

sanacije v banki prenesene na Agencijo. Z dogovorjeno
obliko sodelovanja bo bivšim delničarjem banke omogočena
določena stopnja nadzora nad njihovim premoženjem, istočasno pa bo mogoče njihov strokovni potencial usmeriti
v proces sanacije in prestrukturiranja podjetij. S tem bo
podana tudi boljša osnova za ponovni odkup kapitalskih
deležev banke od Agencije s strani bivših delničarjev banke in
s tem por.ovno privatizacijo banke.
Agencija RS za sanacijo bank mora v skladu z določili odloka
o določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski postopek in ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 17/91) najmanj enkrat letno predložiti
poročilo o svojemu delu Vladi Republike Slovenije, prav tako
pa mora Vladi Republike Slovenije najpozneje do 30. junija
vsako leto predložiti v potrditev letni obračun za preteklo leto
in finančni načrt za tekoče leto. V skladu z zahtevo Odbora za
kreditno monetarni sistem in politiko Skupščine RS, ki je za to
tematiko v preteklosti predstavljal matično telo, mu je Agencija redno poročala o poteku sanacije bančnega sektorja
v Sloveniji in o sanaciji posamezne banke. V kolikor bo tudi
sedanji Odbor Državnega zbora za finance in kreditno monetarno politiko, ki predstavlja matično telo v Parlamentu za
obravnavanje te tematike, izrazil enako zahtevo, mu bo Agencija redno poročala o poteku sanacije.
Agencija je doslej vse zakonske in druge obveznosti ustrezno
izpolnjevala in je redno obveščala pristojne organe o poteku
sanacije bančnega sektorja. Menimo, da je tak način obveščanja pristojnih organov o sanaciji bančenga sistema in posamezne banke v sanaciji ustrezen tudi za bodočnost.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za finance.
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ODGOVOR
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo
FRANCA ČERNELIČA za spremembo besedila
na Obvestilu o prekršku in-plačilnem nalogu
Na poslansko pobudo Franca Černeliča o neustrezni vsebini
na obrazcu Obvestilo o prekršku in plačilni nalog, ki ga
izdajajo pooblaščene uradne osebe organov za notranje
zadeve, sporoča Ministrstvo za notranje zadeve svoje stališče:
Predlog pristojnemu organu za uvedbo postopka zaradi prekrška temelji na neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene
uradne osebe organov za notranje zadeve.

predmet
strokov-

V mandatnem postopku policist ugotovi prekršek in v skladu
z 241. členom Zakona o prekrških tudi izreče sankcijo. V tem
primeru je policist ugotovil, kdo je storilec prekrška, mu
izrekel sankcijo in storilec je sankcijo plačal.

3 v
a prt? ramLjubljanski banki d. d. še naprej intenzivno
tIm!*®
spr ■
reorganizacije in racionalizacije, ki ga je
6
kot

V drugem primeru pa policist ugotovi prekršek in storilca,
vendar se le-ta z njegovo ugotovitvijo ne strinja. O tem presodi sodnik za prekrške.

^N^ltat uspešnosti sanacije v Ljubljanski banki d. d.
I* ®ditnj ' v široki javnosti najavljene nekatere spremmebe
lili e|e VeiiPt?li,'ki in politiki obrestnih mer banke, ki bodo
2 a f
ffl b
P ilom letošnjega leta.
nav
'n I ^iru ^Q edenem se nam zdi pomembno omeniti, da
bani?Ci'e Potekajo dogovori z bivšimi delničarji Ljub/ n,. sen n ® d d., katerih kapital je bil zaradi sanacije
bi|a^ Renčijo v obliki podrejenih terjatev. Delničarji1 r®v|iani 0 ponujena možnost, da se aktivno vključijo
Problematičnimi terjatvami, ki so bile z uvedbo

Menimo, da je izraz »storilec« primeren, ker gre za neposredno ugotovitev policista, ki z izpisom plačilnega naloga
zaključi postopek o ugotovljenem prekršku. Po določilih
Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (ur. list SFRJ, št.
50/88, 63/88, 80/89 in 29/90), ki se v skladu s 4. členom
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list
RS, št. 1/91-1) smiselno uporablja kot slovenski predpis, je
udeleženec v prometu oseba, ki v cestnem prometu vozi
vozilo ali je v nejm ali na njem, ki je žene, vodi ali jaha žival, ki
gre po cesti, ter pešec ali oseba, ki opravlja svoje delo na
cesti. V skladu z določbami Zakona o varnosti v cestnem
prometu (Ur. list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Ur. list RS, št. 1/
91-1) sta udeleženca tudi voznika, ki sta povzročila prometno
nezgodo - ki sta udeležena v prometni nezgodi.
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Zakon o prekrških (Ur. list SR, SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/
90 in Ur. list RS, št. 10/91 in 13/93) ne definira izraza udeleženec, ampak le storilec prekrška.
Menimo, da je izraz na obvestilu o prekršku in plačilnem
nalogu pravilno uporabljen. Državljan, ki se z ugotovitvijo
pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve ne
strinja, ima možnost ugovarjati, na kraju sammem pa lahko
zavrne podpis obvestila in zahteva, da se nanj pripiše, da ni
želel podpisati plačilnega naloga zaradi tega, ker se ne strinja
z ugotovitvijo uradne osebe.
ODGOVOR
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo
FRANCA ČERNELIČA za ukinitev obveznega pripravništva za dijake in študente, ki so končali
študij
Poslanec SKD gospod Franc Černelič |e na 4. seji državnega
zbora, podal poslansko pobudo, da se spremeni oziroma
ukine obvezno pripravništvo za dijake in študente, ki so
končali svoj študij.
Ministrstvo za šolstvo in šport daje v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve naslednji odgovor:
Pripravništvo ureja Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št.
14/90). V 19. členu tega zakona je določeno, da mora biti
pripravnik vsak, ki prvič začne opravljati delo, ustrezno vrsti in
stopnji njegove strokovne izobrazbe z namenom, da se usposobi za samostojno delo. Zakon pa dopušča tudi volontersko
pripravništvo, ki je nujno potreben pogoj za opravljanje določenega poklica v skladu s posebnimi predpisi (v zdravstvu,
v šolstvu, notranje zadeve itd.).

ODGOVOR
.?
Vlade Republike Slovenije na pobudo BR^ s
ERŽENA oziroma protest proti preimenOT
stranke za enakopravnost občanov

Gospod Brane Eržen, poslanec državnega zbora. ' iij
naslednjo poslansko pobudo: »Poslanci SPS ostro P . o,
ramo proti preimenovanju Stranke za enakopravnosti
nov, le-ta- naj bi se po novem imenovala Stranka
pravnost občanov Slovenije.«
Na pobudo poslanca Braneta Eržena odgovarja Vlad3
lis
blike Slovenije naslednje:

1. Sekretariat za občo upravo in proračun občine u
Vič-Rudnik je 15. 1. 1990 pod zaporedno številko 0° , Iv
v register političnih organizacij politično organizacij® (i
nom Zveza za ohranitev enakopravnosti občanov Hi
ustanovitve 21. 11. 1989 - s sedežem v Ljubljani, P" jlj
jeva 6.
Pif

2. Spremembo imena pod prvo točko navedene
organizacije je Sekretariat za občo upravo in prorafi"%
(
Ljubljana Vič-Rudnik vpisal v register političnih or9j (
dne 7.5.1990, in sicer ime Stranka za enakopravnost^
ai
s kratico SEO, s sedežem stranke Ljubljana, Poklju*0 ttt,
3. Po informaciji, ki smo jo prejeli od Sekretariata j
upravo in proračun občine Ljubljana Vič Rudnik,
sedež Stranke za enakopravnost občanov, Ljubljanske
karjeva 6, vodi register političnih organizacij, ta stra^
3. 1993 ni vložila zahteve za spremembo imena.
Po določbi 3. člena Pravilnika o registru političnih o<.
(Uradni list SRS, št. 1/90) se v register političnih o'9' P#
vpisujejo naslednji podatki:
- zaporedna številka vpisa v register,

Taka ureditev je med drugim posledica zasnove vzgojnoizobraževalnih programov, ki pripravijo absolvente za začetek
dela, ne pa tudi za samostojno delo. Za samostojno delo jim
primanjkuje predvsem nekaterih praktičnih znanj oziroma
delovnih izkušenj v določenih delovnih pogojih in okoljih.

- datum vpisa v register,

Sprememba sistema poklicnega izobraževanja, ki je v teku in
v katerem bodo na novo opredeljene pristojnosti in odgovornosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje, spreminjali
pa se bodo tudi vzgojno-izobraževalni programi, bo terjala
tudi ponovno ureditev vprašanja pripravništva. Takrat bo
potrebno določiti kriterije, za katere poklice in za katere vrste
in stopnje strokovne izobrazbe bo pripravništvo še vedno
obvezno.

- sedež politične organizacije,

Ob tem pa je treba opozoriti tudi na ukrepe aktivne politike
zaposlovanja po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, ki se nanaša na zaposlovanje pripravnikov. Zakon namreč omogoča, da se osebam, ki so vključene
v programe aktivne politike zaposlovanja, lahko zagotavlja
nadomestilo dela osebnega dohodka pripravnika. Glede na
dejstvo, da se začetniki brez poklicnih izkušenj težko zaposlijo, saj večina delodajalcev daje pri zaposlovanju prednost
delavcem z ustreznimi delovnimi izkušnjami, je pomoč, ki jo
Republiški zavod za zaposlovanje nudi pri zaposlovanju pripravnikov, pomemben dejavnik pri zaposlovanju mladih,
predvsem tistih s IV., V., VI. in VII. stopnjo strokovne izobrazbe. V lanskem letu je bilo v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja sofinanciranih približno 10.000 delovnih
mest za pripravnike.
Menimo, da je pri razmišljanju o potrebnosti pripravništva
treba upoštevati tudi to dejstvo in posledice, ki bi nastale za
prve iskalce zaposlitve, če bi ta institut ukinili.
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- ime politične organizacije,
- kratica imena,

S

- datum ustanovitve politične organizacije,

ilZ«* l|
- številka in datum akta o izbrisu politične organ'
registra,
in ib
- opomba: za vpis razlogov za izbris iz registra %
podatkov, ki niso zajeti v navedenih alineah.
4 !'hj
Politična organizacija mora sporočiti pristojnemu0 i^»D
organu spremembe vseh podatkov, ki se vpisuje)r0 J
in dejstev, ki so podlaga za vpis v register. Sp %( j'i
vpišejo v ustrezno rubriko registra (6. člen naveden » ,|ni
nika).
<
„rff9(
0
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odg *
vilo Ministrstvo za pravosodje.

STALIŠČE
,
Ministrstva za promet in zveze do pobude c H
POZSONEC za sanacijo magistrain®^ v.
v Dolgi vasi in na odseku Lakoš - Juj* / ^
j i«
Na pobudo poslanke Marie Pozsonec, dano konce^
1993, za takojšen začetek rekonstrukcije magistra"1 S|
poro^ ^

19 °*i Dolgo vas smo v našem dopisu št. 061-4/93, dne 3.
sklai Pojasnili, da je bila tedaj za ta dela že pripravljena in
6
som izvaialska pogodba, h kateri je bilo treba pridobiti
"floi rnS'e Ministrstva za finance. To naj bi bilo izdano pod
Prej'® > da bodo plačila za opravljena dela izvršena po
'Iu republiškega proračuna za leto 1993.
h
0g|a apredhodnemu dogovoru o pogojih za pridobitev
f k pogodbi, ki ga je pogojevala nujnost čimprejšnjega
9nacja del in je bilo v zvezi s tem celo dogovorjeno, da se
najboj kritičnih odsekov začne takoj po podpisu
993 dDe. je bilo s strani Ministrstva za finance v februarju
%k Vakrat izdano negativno soglasje. To na način, da so
^Pogodbi
zahtevane dodatne dokumentacijske podlage,
:
na
ije /j na
šem prepričanju presegale namen in obseg investi' ® cija porušenega vozišča dela magistralne ceste).
ru
WCl
9im i0 bila zahtevana izdelava študije upravičenosti
°bčj 'e °2, investicijskega programa ter sklenitev pogodbe
Lendava za del investicije, ki obsega komunalno
'iri0 "kturo
vzdolž ceste. O vsem tem smo poslanko g.
0
'ne 1 [! zsonec seznanili z dopisom št. 347-9/93-Brečko,
I rvTi' a199
(s prilogami), prav tako pa tudi krajevno skup)l tfilog Vas <d°Pis št- 347-14/93- Brečko, dne 5. 3. 1993,

4 9fjn 9' zavrnitvi izdaje soglasja k pogodbi (dopis Ministrstva
Slo00?' dne 26- 21993)> P° katerem »nobenih sredstev ne
ji ' 62 Sr.v'a9ati v komunalne vode, naprave in pločnike itd.
$ '9otov|re'ete93
9a investicijskega programa in z dokumenti
f* Sovn 0
sofinanciranja (op. občine)«, je to ministrstvo
^ '164 3° 19Pozorilo Ministrstvo za finance (dopis št. 403-2/93,
1
Jtjfg j> "3)
93) na
nujnost takojšnjega
takojšnjega začetka
začetka sanacije
sanacije ceste,
ceste,
na nujnost
red
stani.
nimi vzdrževalnimi deli ni več moč ohranjati niti
n)u
Prevoznosti.
'J S
' ^'alie t' 1993 i® Ministrstvo za finance izdalo pogojno
°9oja7 Pogodbi za rekonstrukcijo ceste skozi Dolgo vas.
Pr
vel avn
i o sklenitev pogodbe za izvedbo teh del sta:
0r 6d
i$trU|^°dPisom pogodbe mora biti zaključena finančna
POgoj - a
V''
podpis pogodbe je uvrstitev zneska v republiški
un
za leto 1993.
8Drvi)« p0
ldaVa 09°iem je bil zahtevan podpis sporazuma z občino
'%6gai vsti in obsegu del pri rekonstrukciji ceste, ki
'^a
r ^'5*d obveznosti iz naslova financiranja ceste (komu6pub|® ''ev), a bodo sredstva zanje prav tako zagotovljena
Sipkega proračuna. Ta sporazum je že pripravljen in je
Ni van<u
'
ponj,*"1 je izpolnjen z določitvijo zneska v predlogu
(,'fla
Proračuna za leto 1993, kot ga je oblikovala
'aVneJJut>l'ke Slovenije in ki je dan v obravnavo in sprejem
"iu zboru in njegovim delovnim telesom.
4 irkS'rStvr> ? a
j PocjD'
Promet in zveze zaključuje, da bodo z omenje,(!<! Podpj's.0rn
sporazuma z občino Lendava izpolnjeni pogoji
va
J j'ianjafi '* jalske pogodbe in s tem za dejanski začetek
na ,ere
m đ00o'
nu. hVztrajalo bo, da se v skladu s predhodV ri 0
0 ®9a n °ra una
P°9°i'
plačevanja del (tj. po sprejetju repuH
° č ) z niini' prične takoj po podpisg izvajalske

/\
vorov s
1
(cr,°F,D
Predstavniki Evropske banke za obnovo
$ v^njo
5
) so bile za njeno sofinanciranje predlagane
6
9rad
C ?avi )u
|
nje in rekonstrukcije cestnih odsekov na cestni
9ozahod - severovzhod:
- v mio USD
stroški
Inv.
km

fen.
a/ec

9,5

68,00

30,45

30,0
15,7

24,34
45,00

9,30
20,45

- Trojane 3. pas
-Divača-Črni kal
- Domžale Črnuče
SKUPAJ

6,5
8,0
4,2
73,9

11,53
14,25
21,22
184,34

4,85
6,30
7,70
79,05

Po zadnjih informacijah predstavnikov EB RD, naj bi ta banka,
za predlagani triletni program zagotovila čca 50 mio USD, 10
ali 20 mio USD pa naj bi zagotovile francoske banke. Predlagani program torej finančno v delu sofinanciranja ni v celoti
pokrit, kar bo predmet nadaljnih pogajanj z EBRD.
Pomembno je, da so za vse predlagane projekte že izdelane
študije upravičenosti, ki predstavljajo tujim finančnim institucijam osnovno podlago za presojo posameznih projektov in
odločanje o njihovem sofinanciranju.
Pričakujemo, da bodo pogajanja z EBRD zaključena in odobrena posojila delno operativna jeseni tega leta. Pokrila naj bi
cca 43% investicijske vrednosti predlaganih projektov, medtem ko moramo preostala sredstva zagotoviti sami. Glede na
proračunske zmožnosti financiranja cest v tem letu je s programom za ceste predlagano, da se najprej začneta izvajati
rekonstrukciji pomurske magistrale in cestnega odseka preko
Trojan. Dela naj bi se po predlogu tega ministrstva začela
izvajati takoj po zaključenem postopku mednarodnega razpisa za oddajo del in izboru najugodnejšega izvajalca. Ob
upoštevanju vseh optimalnih rokov za izvedbo predkvalifikacije, izbora izvajalca in oddaje del skladno z zahtevami Evropske banke za obnovo in razvoj je ocenjeno, da bi lahko bil
najzgodnejši začetek del september 1993.
V omenjenem programu je torej predlagana tudi rekonstrukcija novih 30 km pomurske magistrale, ki so po odsekih
razdeljeni na Počehovo-Ložane, Ložane-Zamarkovo, Črni
Les-Lenart, Ihova-Gornja Radgona, Gornja Radgona-Šratovci in Hotiza-Lendava. Slednji odsek se nanaša na del
ceste, katerega sanacijo predlaga poslanka v svoji pobudi.

ODGOVOR
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo in
vprašanje dr. JANKA PREDANA o ravnanju policista, ki si je nezakonito prilastil samico planinskega orla
V poslanskem vprašanju oz. pobudi dr. med. Janko Predan
sprašuje, zakaj Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju
z Ministrstvom za kmetijstvo ni ukrepalo zoper nezakonito
ravnanje policista zaščitne policijske enote Ervina Lorgerja, ki
si je v tržiškem delu Karavank prilastil mlado samico planinskega orla, jo pričel udomačevati in uriti v sokolarstvu, ki je
pri nas prepovedano. Poslanca tudi zanima, kako so pristojne
službe Ministrstva za notranje zadeve organizirale nadzorno
službo nad tem občutljivim področjem in kaj sta pristojni
ministrstvi za kulturo ter kmetijstvo in gozdarstvo storili
doslej, da ne bi prihajalo do takšnih primerov.
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo odgovor oz. stališče na prvi dve vprašanji, tretje pa ne sodi v njegovo pristojnost.
Policist Ervin Lorger ima potrebno dovoljenje Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije (št. 324-02-06/
92 z dne 9. 4.1992), ki ga je podpisal minister dr. Jože Osterc.
V obrazložitvi dovoljenja je izrecno zapisano, da »v obravnavanem primeru ne gre za odlov, ampak za prijetje onemoglih
oziroma poškodovanih orlov, ki bi prepuščena sama sebi
v naravi zagotovo propadla«. V nadaljevanju je podrobneje
pojasnjena ta trditev (dejstvo), s katero se strinjata tudi ornitološka strokovnjaka Prirodoslovnoga muzeja Slovenije, g.
Janez Gregori in g. Dare Šare, ter republiški inšpektor za
lovstvo in ribištvo g. Anton Simonič. Iz mnenja teh strokovnjakov jasno izhaja, da policist Ervin Lorger ni storil kaznivega
dejanja nezakonitega lova po 159. členu K Z RS, zato zoper
njega nismo in ne moremo ukrepati.
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Po Zakonu o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč (Ur. list SRS ŠT. 25/76 in 29/86) upravljajo lovišča lovske
organizacije z gojitveno-čuvajsko službo (lovski čuvaji), lovski
inšpektorji (občinski, medobčinski in republiški) pa opravljajo
lovsko inšpekcijo. Z omenjenim zakonom je torej »učinkovita
nadzorna služba nad tem občutljivim področjem« naložena
lovskim organizacijam in lovskim inšpekcijam. Zato Ministrstvo za notranje zadeve nima posebej organizirane službe za
take nadzore, temveč so vse pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve pri svojem rednem delu pozorne tudi
na tovrstna kazniva dejanja in ukrepajo v okviru svojih pooblastil. Poudariti pa moramo, da je za učinkovit nadzor
potrebno (poleg ustreznega števila ljudi, tehničnih sredstev in
organiziranosti) tudi posebno strokovno znanje (zlasti strokovno poznavanje živalskih vrst in ostalega, z njimi povezanega), ki pa ga pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve praviloma nimajo. Tega se je zavedal tudi zakonodajalec, zato je nalogo nadzora poveril strokovno usposobljenim organom in organizacijam.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo dr. VLADIMIRJA TOPLERJA za preprečitev gradnje male
hidroelektrarne na Mirtovškem potoku v kolpski
dolini
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Vladimir
Topler je podal poslansko pobudo, v kateri poslanska skupina
zelenih predlaga Vladi Republike Slovenije, da prepreči gradnjo male hidroelektrarne na Mirtoviškem potoku v klopski
dolini.
Zavod Republike Slovenije za varstvo okolja in vodni režim
ugotavlja, da se objekti malih hidroelektrarn včasih zgradijo le
ob priglasitvi del, tehnična dokumentacija, ki naj bi podala
vse potrebne rešitve vključno z vidika krajinske zaščite kot
glede vpliva gradnje na vodni režim ter vodni in obvodni svet
pa je večkrat pomanjkljiva.
Energetsko soglasje sta investitorja pridobila na Ministrstvu
za energetiko 20. 09. 1990. Z gradnjo male hidroelektrarne na
Mirtoviškem potoku so pričeli decembra 1992 leta po projektu
PGD št. E254/91, ki ga je izdelal »Investitor« d. o. o. decembra
1991. Na podlagi omenjene dokumentacije sta si investitorja,
Štimec Stane iz Ljubljane in Štimec Emil iz Osilnice, pridobila

lokacijsko dovoljenje št. 351-219/89-3/4 z dne 8. 8.
gradbeno dovoljenje št. 351-219/89-3/4 z dne 19.03.
dokumenta je izdal Odsek za urbanizem in urejanje P'
občine Kočevje.
Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda gradnje, sta ^
ški in medobčinski vodnogospodarski inšpektor u!J
določene nepravilnosti pri vodenju upravnega poste™
izdajo gradbenega dovoljenja.
Pristojni občinski upravni organ je izdal gradbeno do"?
brez predhodno pridobljenega vodnogospodarskega
h gradnji, ki je po Zakonu o vodah obvezno za vsa^,
membo vodnega režima, ki lahko nastane z rabo in iz*
njem voda. Tehnična dokumentacija, ki je bila izd®',
podala režima obratovanja male HE glede opredelit*®,
jega pretoka, ki ga mora investitor zagotavljati pri ot>ra',
elektrarne zato, da se v vodotoku ohrani čim bolj "J
vodni režim in s tem omogoči ohranitev ekološke?!®
težja v vodotoku kot ekosistemu.
Medobčinski urbanistični inšpektor je ob inšpekcijs^
gledu ugotovil, da sta investitorja pričela z grad^
predhodne priglasitve del pristojnemu občinskem" ^
nemu organu, ki je predpisana v Zakonu o graditvi oft
tudi v pogojih, ki so navedena v gradbenem dovolj®™
Investitorja sta kršila tudi pogoj iz lokacijskega dovoj^
določa izvedbo cevovoda z uporabo plastičnih cevi V.
400 mm in sta uporabila oz. že vkopala cevi premera ™
Glede na zgoraj navedene pomanjkljivosti, je pristoji1 <^j
gospodarska inšpekcija izdala odločbo o ustavitvi^
s pogojem, da si investitorja pridobita vodnogospjjj
soglasje od pristojenga občinskega upravnega o'9^
predhodnem mnenju Republiške direkcije za varstvo j
urejanje voda - izpostava Ljubljana. Odločbo o
gradnje je izdala tudi občinska urbanistična inšpekcl
Glede na ugotovljene pomankljivosti pri vodenju "Pj
postopka bo Ministrstvo za okolje in prostor J
varstvo okolja in vodni režim nudil vso potrebno s*
pomoč občini Kočevje pri vodenju upravnega postopaj
vodnogospodarskega soglasja in pri pridobitvi v,
dokumentacije, ki naj bi podala strokovne rešitve 9'
čite vodnega in obvodnega sveta.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovnije je odgoV'
vilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
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