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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE - EPA 573 

- HITRI POSTOPEK 

re 

re 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS. št. 48/ 
92) ter prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega 
zbora (Ur. I. RS, št. 40/93) vlagamo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE 
PREJEMKE, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora predla- 
gamo, da Državni zbor obravnava in sprejme zakon po 

hitrem postopku. Predlog hitrega postopka utemeljujemo 
z dejstvom, da je uveljavitev Zakona o posebnem davku na 
določene prejemke (Ur. I. RS, št. 72/93) močno prizadela 
finančno stanje društev in sindikatov, katerih delovanje je. 
v splošnem interesu države. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sporočamo, da bo na sejah delovnih teles in 
Državnega zbora kot predstavnik predlagateljev sodeloval 
dr. Vladimir Topler. Predlagatelja: 

Vladimir TOPLER, 
Janko PREDAN, 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na 
določene prejemke 

i. UVOD 

Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona 

Z uveljavitvijo Zakona o posebnem davku na določene pre- 
jemke (Ur. I. RS, št. 72/93) je močno prizadeto finančno stanje 
društev, sindikatov in tudi političnih strank, ki morajo za 
vsako izplačilo potnih stroškov, tudi z javnim prevozom, pla- 
čati poseben davek; ravno tako pa tudi za vsa nadomestila 
funkcionarjem, za čas prebit na sejah in drugih prireditvah, ki 
so temelj njihovega organiziranega delovanja. Društva in sin- 
dikati se financirajo predvsem iz članarine svojih članov, ki jo 
ti plačujejo iz svojih osebnih dohodkov in so zato še dodatno 
prizadeti. Delovanje društev in sindiaktov je v splošnem inte- 
resu države, zato je dodatno obdavčevanje njihovega delova- 
nja nesmotrno. 

Cilji in načela zakona 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se 
odpravljajo nejasnosti v zvezi s plačilom posebnega davka za 
potne stroške nepoklicnih funkcionarjev društev, sindikatov 
in političnih strank in za druge občasne izdatke za njihovo 
delo, ki nimajo značaja plačila po Zakonu o delovnih razmer- 
jih oziroma Zakonu o obligacijskih razmerjih. 

Finančne In druge posledice 

Ocenjujemo, da sprejetje predlaganega zakona ne bo zaz- 
navno zmanjšalo prihodkov proračuna, bo pa bistveno izbolj- 
šalo materialno stanje prizadetih organizacij. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki glasi: { 
»Davek se ne plačuje od izplačil za potne stroške ter občasn 
nagrade nepoklicnim funkcionarjem društev, sindikatov 
političnih strank, ki svoje delo opravljajo na podlagi statu 

oziroma pravil in njihovega dela ni mogoče šteti za op^'L 
nje dela po Zakonu o delovnih razmerjih oziroma Za*0" 
o obligacijskih razmerjih.« 

2. člen 
b| 

V 11. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alinea, 
glasi: 

»- če je plačilo fizični osebi izvršeno kot plačilo za opr^jjj 
nje nepoklicne funkcije v društvu, sindikatu in P0""^. 
stranki, čeprav fizična oseba nima statusa nepoklicnega fun 

cionarja;«. 
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3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem I'9'" !Pr 

Republike Slovenije. L 

h 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Ur. I. RS, št. 
72/93) neselektivno v 3. členu kot osnovo za obračun in 
plačilo davka določa vsako izplačilo fizični osebi za oprav- 
ljeno storitev po pogodbi o delu kot jo določa in opredeljuje 
v 107.-110. členu Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/ 
90 in 5/91) oziroma po določbah 600.-629. člena Zakona 
o obligacijskih razmerjih (Ur. I. SFRJ, št. 29/78 in 39/85). 

Opravljanje funkcije v društvih, sindikatih in političnih str* 
kah pa ni mogoče šteti za opravljanje storitev, ki jih je ne* . 
naročil konkretnemu posamezniku (prevzemniku). Gre. 
skupinsko delovanje vodenja organizacije, ki nima nam® 
pridobiti korist posamezniku, pač pa je predpogoj za d0'0.^ 
nje organizacije. Za to obdavčevanje stroškov, ki jih 
posameznik z delom v organizaciji nima podlage v ustavi «" 
nezakonito. 
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redlog zakona o SLOVENSKI AKADEMIJI ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

EPA 483 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca 
'994 določila besedilo: 

•• PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKI AKADEMIJI ZNA- 
NOSTI IN UMETNOSTI, 

|<i vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč 
'i sklepov 18. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
* dne 1/3-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora 
"Bpublike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 
- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo- 
gijo. 
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zna- 
nost in tehnologijo. 

Redlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 

Hmeljne določbe 

1. člen 

Slov, enska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem 
SAZU) je najvišja nacionalna znanstvena in umet- 

na ustanova. 

2. člen 

je avtonomna ustanova znanstvenikov in umetnikov 
nienih članov in javna pravna oseba s pravicami, obvez- 

^"Jii in odgovornostmi, ki jih določata zakon in statut 

I 
Oblika Slovenija zagotavlja pogoje za delo in razvoj SAZU. 

3. člen 

neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter 
svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in 
^®'niške ustvarjalnosti s tem, da: 

obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti; 
Sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in 

Potniškega ustvarjanja; 
. đaje ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospe- 
Spnju znanosti in umetnosti, organizaciji raziskovalnega 

in umetniškega ustvarjanja; 
^deluje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih 

"ašanj; 
Podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti 

®h delov slovenske narodne skupnosti; 
.spodbujaznanstvene in umetnostne dejavnosti pripadnikov 
pijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji; 

"stvarja možnosti za znanstveno in umetnostno delo svojih 
3nov; 

; organizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univer- 
zi in drugimi raziskovalnimi organizacijami, zlasti na 
JOdročjih, ki so pomembna za poznavanje naravne in kul- 

;, rr>e dediščine slovenskega naroda, za razvoj njegovega 
*"<a in kulture; 
Ustanavlja zavode na področju znanstvene raziskovalne in 
urne dejavnosti 

' . Organizira razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja, ( tavanja in razstave; 
M,. '*daja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in 
* Motnosti; 
'L razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in 

Motnosti. 

4. člen 

SAZU sodeluje z drugimi akademijami znanosti in umetnosti 
ter drugimi znanstvenimi in umetnostnimi organizacijami 
v tujini in se dogovarja o skupnih nalogah in njihovem izva- 
janju. 

5. člen 

Pri izvrševanju svojih nalog SAZU sodeluje z raziskovalnimi, 
visokošolskimi in umetnostnimi zavodi, gospodarskimi orga- 
nizacijami, državnimi organi ter s posameznimi znanstvenimi 
delavci in umetniki. 

Za uresničevanje nalog, ki zahtevajo sodelovanje širšega 
kroga znanstvenih in umetnostnih delavcev in zavodov, usta- 
navlja SAZU stalna ali občasna telesa, v katera vključuje poleg 
članov SAZU tudi druge znanstvenike in umetnike. 

6. člen 

SAZU sodeluje s pristojnimi organi in organizacijami pri obli- 
kovanju politike in programov znanstvenoraziskovalnih, kul- 
turnih in izobraževalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

7. člen 

Delo SAZU je javno. O svojem delu v minulem letu obvešča 
javnost. Javnost dela SAZU je podrobneje urejena v statutu 
SAZU. 

8. člen 

SAZU ima statut. Statut SAZU določa v skladu s tem zakonom 
njeno organizacijo, način dela in upravljanja. 
Statut SAZU sprejme skupščina SAZU. Vlada Republike Slo- 
venija daje soglasje k določbam statuta, ki se nanašajo na 
financiranje SAZU. 

SAZU lahko sprejema tudi druge splošne akte s katerimi se, 
v skladu s statutom SAZU, urejajo vprašanja pomembna za 
delo in poslovanje SAZU. 

9. člen 

Za delo SAZU na področju raziskovalne in umetnostne dejav- 
nosti se uporabljajo splošni predpisi o znanstvenoraziskoval- 
nem in umetniškem delu, kolikor ta zakon ne določa drugače. 
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II. ČLANI SAZU 

10. člen 

V okviru SAZU delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili 
zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti 
izvoljeni za njene člane. Izvolitev za člana SAZU je nacionalno 
in družbeno priznanje. SAZU ima častne, redne, izredne in 
zunanje dopisne člane. Redni člani imajo pravico do naziva 
akademik. 

11. člen 

Za častnega člana SAZU je lahko izvoljen, kdor je s svojim 
znanstvenim ali umetniškim delom izjemno obogatil sloven- 
sko kulturo ali je posebno zaslužen za slovenski narod in 
razvoj njegove znanosti ali umetnosti. 

Za rednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali 
umetnik, ki je državljan Republike Slovenije in je ustvaril 
posebno pomembna dela, ki predstavljajo vrhunske storitve 
na področju znanosti ali umetnosti. 

Za izrednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali 
umetnik, ki je državljan Republike Slovenije in je ustvaril tako 
pomembna dela, da je z njimi tehtno obogatil znanost ali 
umetnost. 

Za rednega oziroma izrednega člana SAZU je lahko izvoljen 
tudi znanstvenik ali umetnik slovenskega rodu, ki ni državljan 
Republike Slovenije, če je dejavno povezan z domovino in je 
ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti ali 
umetnosti. 

Za zunanjega dopisnega člana je lahko izvoljen znanstvenik 
ali umetnik, ki ni državljan Republike Slovenije, če izpolnjuje 
druge pogoje za rednega člana in ima posebno pomembne 
zasluge za znanost ali umetnost v Republiki Sloveniji. 

12. člen 

Člane SAZU voli skupščina SAZU. 

Postopek za izvolitev članov SAZU določa statut. 

SAZU ima največ 60 rednih in 30 izrednih ter 90 zunanjih 
dopisnih članov. Omejitev se nanaša na člane mlajše od 75 
let. 

Prenehanje članstva podrobneje določa statut SAZU. 

13. člen 

Volitve članov SAZU so vsako drugo leto. 

Redne ter zunanje dopisne člane volijo le redni člani, častne 
in izredne pa redni in izredni člani. 

Volitve so tajne. Glasovanje je izjemoma tudi pisno za tiste 
člane, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih opravičenih razlo- 
gov ne morejo udeležiti volitev. 

Statut SAZU podrobneje določa merila za izvolitev in posto- 
pek predlaganja ter volitev članov SAZU. 

14. člen 

Člani SAZU prevzemajo ob izvolitvi dolžnosti, da si bodo 
prizadevali za uresničevanje ciljev in nalog SAZU. 

Poleg pravic in dolžnosti, ki jih določa zakon, imajo člani 
SAZU še posebej naslednje pravice in dolžnosti: 
- ustvarjalno delovati na ustreznem znanstvenem ali umet- 
nostnem področju; 
- sodelovati pri izvajanju znanstvenega in umetnostnega dela 
v okviru programa SAZU: 

- voliti in biti izvoljeni v organe in delovna telesa SAZU; 
- sodelovati pri delu organov SAZU in delovnih teles, kate"" 
člani so; 
- se udeleževati skupščin SAZU in sej razredov. 

15. člen 

Rednim in izrednim članom SAZU, državljanom Repub^6 

Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, pripada stal"1 

mesečna nagrada. 

Statut SAZU določa merila in višino nagrade. 

III. ORGANIZACIJA SAZU 
16. člen 

Znanstvena in umetnostna dejavnost SAZU se izvaja v oKjjJ 
razredov in njihovih oddelkov ter Znanstvenoraziskovalni 
centra SAZU (v nadaljnjem besedilu: ZRC SAZU). 

Razredi SAZU so nosilci nalog SAZU in se oblikujejo za enoa 

več področij znanosti in umetnosti. 

Razrede SAZU in področja, za katera so ustanovljeni, dojo^j 
statut SAZU. V razredu SAZU sodelujejo redni in izredni c'a 
SAZU ustrezne znanstvene ali umetnostne usmeritve. vs 

redni in izredni član SAZU lahko deluje le v okviru 
razreda. 

Delo razreda SAZU vodi tajnik. 

Zunanji dopisni člani so glede na znanstveno in umetnost"0 

usmeritev razvrščeni v ustrezne razrede. 

Za uresničevanje nalog z ožjih področij znanosti in umetn° 
se lahko v okviru razredov ustanovijo oddelki. 

Statut SAZU podrobneje ureja organizacijo in 
razredov SAZU in sodelovanje zunanjih dopisnih članov 

17. člen 

SAZU in zavodi, ki jih ustanovi, imajo lahko v svoji ses'3"' 
knjižnice, galerije in podobno. 

IV. UPRAVLJANJE SAZU 

18. člen 

Organi SAZU so skupščina, predsedstvo in predsednik. 

19. člen 

Skupščina SAZU je organ opravljanja SAZU in jo sesta^J 
vsi redni in izredni člani SAZU. Pri delu skupščine la" 
sodelujejo tudi častni in zunanji dopisni člani SAZU. 

Skupščina SAZU se sestaja najmanj enkrat na leto. 

tn0 
Skupščino SAZU sklicuje predsedstvo SAZU na iasJj. 
pobudo, na predlog najmanj dveh razredov SAZU ali na P'e 

log najmanj desetih rednih članov SAZU. 

Statut SAZU ureja sodelovanje častnih in zunanjih dopis(1 

članov SAZU pri delu skupščine SAZU. 

20. člen 

Skupščina SAZU: 

- obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog S 
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- sprejema program dela SAZU; 
in - voli člane SAZU: 

- voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika in glav- 
nega tajnika SAZU; 
- sprejema statut SAZU; 
- sprejema akte o ustanovitvi zavodov; 
~ sprejema finančni načrt in zaključni račun SAZU; 
- daje soglasje k statutom zavodov, ki jih ustanavlja; 

J - opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut SAZU. 

21. člen 

Skupščina sklepa veljavno, če je navzoča večina rednih in 
izrednih članov. 

Za sprejem statuta, izvolitev predsednika, podpredsednikov in 
Slavnega tajnika SAZU ter za izvolitev častnih in izrednih 
Članov je potrebna večina glasov vseh rednih in izrednih 

' članov. 
i 

Za izvolitev rednih in zunanjih dopisnih članov pa je potrebna 
. Pečina glasov vseh rednih članov. 

22. člen 

Predsedstvo SAZU sestavljajo predsednik, dva podpredsed- 
nika, glavni tajnik, tajniki razredov in trije člani SAZU, ki jih 
izvoli skupščina SAZU v skladu s statutom SAZU. 

Predsedstvo SAZU je odgovorno za izvajanje odločitev in 
smernic skupščine. Tekoče zadeve predsedstva opravlja izvr- 
šilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednika in 
glavni tajnik. 

23. člen 

Predsednik SAZU predstavlja in zastopa SAZU in je odgovo- 
ren za zakonitost dela SAZU. 
Predsednik SAZU je za svoje delo odgovoren skupščini SAZU, 
v okviru nalog, ki jih opravlja predsedstvo pa tudi predsedstvu 
SAZU. 

24. člen 

Predsednika, oba podpredsednika in glavnega tajnika izvoli 
skupščia SAZU izmed rednih članov. Tajnike razredov volijo 
'lani razreda izmed rednih in izrednih članov. Predsednika, 
?ba podpredsednika, glavnega tajnika in tajnike razredov se 
Izvoli za tri leta, z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. 

Predsednik, podpredsednika, glavni tajnik in tajniki razredov 
'ahko to funkcijo opravljajo do 75. leta starosti. 

Statut SAZU podrobneje določa merila za izvolitev ter posto- 
pek predlaganja in volitev predsednika, podpredsenikov, 
glavnega tajnika in tajnikov razredov SAZU. 

V. UPRAVA SAZU 

25. člen 

Administrativno-strokovna, pomožna ter podobna dela skup- 
nega pomena na SAZU opravlja uprava SAZU. 

Upravo SAZU vodi upravni direktor, ki ga imenuje in razrešuje 
Predsedstvo. 

Upravni direktor je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno 
itienovan. Za svoje delo je odgovoren glavnemu tajniku 
SAZU. 

Predsedstvo SAZU ima sekretarja, ki je imenovan za 4 leta in 
ie lahko ponovno imenovan. 

VI. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU 

26. člen 

Ustanoviteljica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je SAZU, ZRC 
SAZU izvaja s SAZU skupni dolgoročni program Naravna in 
kulturna dediščina slovenskega naroda. 

ZRC SAZU izvaja temeljne naloge na področju naravoslovja, 
humanistike in družboslovja. ZRC SAZU je organiziran in 
deluje v skladu z Zakonom o zavodih ter izvaja znanstveno 
raziskovalno delo v skladu z zakonom, ki ureja raziskovalno 
dejavnost. 

Raziskovalno dejavnost v ZRC SAZU opravljajo raziskovalci, 
ki so člani SAZU, znanstveni delavci SAZU in raziskovalci 
z drugimi nazivi. 

Nazive znanstvenih delavcev SAZU določa ta zakon. 

VII. ZNANSTVENI DELAVCI SAZU 

27. člen 

Znanstveni delavci SAZU so: znanstveni svetnik, višji znan- 
stveni delavec in znanstveni delavec. 

VIII. SREDSTVA SAZU 

28. člen 

Sredstva za delovanje SAZU zagotavlja Republika Slovenija iz 
proračuna za: 
- delo skupščine, predsedstva in razredov SAZU; 
- osnovni program dela SAZU; 
- program dela upokojenih rednih in izrednih članov SAZU; 
- redno izdajateljsko dejavnost; 
- stalne mesečne nagrade rednim in izrednim članom SAZU; 
- amortizacijo, investicije in investicijsko vzdrževanje; 
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih del; 
- materialne in operativne izdatke; 
- izpopolnjevanje knjižnice, odkup zapuščin, umetniških del 
pomembnih za kulturno in naravno dediščino. 

SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna 
Republike Slovenije na podlagi finančno ovrednotenega let- 
nega programa, ki ga predloži v soglasje Vladi Republike 
Slovenije. 

Sredstva za raziskovalno in umetnostno delo zagotavlja SAZU 
tudi s pogodbeno raziskovalno in umetnostno dejavnostjo. 

SAZU lahko pridobiva sredstva tudi z dotacijami, volili in darili 
ali na kakšni drugi pravni podlagi. 

29. člen 

Sredstva za delo ZRC SAZU se iz proračuna Republike Slove- 
nije zagotavlja na način in v obsegu, kot se zagotavlja za javne 
raziskovalne zavode. 

ZRC SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na pod- 
lagi finančno ovrednotenega letnega programa dela. 

Najvišji organ upravljanja ZRC SAZU mora k temu programu 
pridobiti soglasje predsedstva SAZU in ministrstva, pristoj- 
nega za raziskovalno dejavnost. 

ZRC SAZU lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov. 

30. člen 

Finančni nadzor nad poslovanjem SAZU opravlja računsko 
sodišče. 

poročevalec 
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31. člen 35. člen 

SAZU je lastnica premoženja, ki ji je bilo dodeljeno, ali ga je 
pridobila za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. 

IX. PREHODNE DOLOČBE 

32. člen 

SAZU in ZRC SAZU morata uskladiti svojo organizacijo in 
delovanje ter statut in druge splošne akte z določbami tega 
zakona najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve. 

33. člen 

Predsedstvo SAZU mora v naslednjih volilnih obdobjih omeje- 
vati število prostih mest za posamezne vrste članstva v SAZU, 
dokler število članov SAZU ne bo v okviru, ki je določen s 3. 
odstavkom 12. člena zakona. 

34. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona se preimenujejo dopisni člani 
SAZU v izredne člane SAZU ter pridobijo vse pravice in dolž- 
nosti po tem zakonu. 

Znanstveni delavci SAZU, ki so si pridobili naziv na podlagi 
zakona o SAZU (Ur. list SRS, št. 30/80), obdržijo ta naziv do 
izteka dobe, za katero so bili izvoljeni. 

36. člen 

Predsednik, podpredsednika, glavni tajnik, tajniki razredov in 
vodje oddelkov SAZU opravljajo svoje funkcije do izteka man- 
datne dobe, za katero so bili izvoljeni. 

37. člen 

ZRC SAZU, ki ga je ustanovila SAZU, dobi s tem zakonom 
pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda. 

38. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o SAZU (Uradni list SRS, št. 30/80). 

39. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 18. seji 1. 3. 1994 
ob prvem branju predloga zakona o Slovenski akademiji zna- 
nosti in umetnosti sprejel stališča in sklepe, s katerimi pod- 
pira uvrstitev predloga zakona v drugo branje. Hkrati od 
predlagatelja zahteva, da uredi ustanoviteljstvo Znanstveno 
raziskovalnega centra SAZU tako, da bo edini ustanovitelj 
sama SAZU, uskladi s SAZU določbe o finaciranju SAZU in 
ZRC SAZU. uredi položaj knjižnice SAZU. Od sekretariata za 
zakonodajo pri Državnem zboru pa smo prejeli 3. 3. 1994 še 
seznam redakcijskih pripomb k besedilu predloga zakona. 

V dopolnjenem besedilu predloga zakona o SAZU so upošte- 
vane vse redakcijske pripombe. Na podlagi stališč Državnega 
zbora pa so s SAZU vsklajene tudi tri vsebinske dopolnitve, in 
sicer: 

1. V 28. členu se drugi odstavek spremeni tako, da po alinejah 
našteva namene, za katere Republika Slovenija iz proračuna 
namenja sredstva za delovanje SAZU. 

Menimo, da je sprememba utemeljena, saj omogoča financi- 
ranje teh namenov enako kot prejšnja splošnejša navedba, 
hkrati pa je usklajena s stališčem SAZU, ki želi zakonsko 

navedbo v obliki navajanja vsakega namena posamič. 

2. V 29. členu se besedilo spremeni tako, da po novef" 
Republika Slovenija neposredno zagotavlja sredstva za delo 
ZRC SAZU v obsegu in na način, ki veljata za javne razisko- 
valne zavode. 

Menimo, da je sprememba utemeljena s stališčem Državneg3 

zbora, naj se doseže uskladitev s SAZU in ZRC SAZU, ki ob3 

podpirala navedeno rešitev. 

3. V 37. členu se besedilo spremeni tako, da ZRC SAZ^ 
pridobi pravice in dolžnosti javnega raziskovalnega zavoda 

Menimo, da tako rešitev narekuje sprememba v 29. členu. 
razen tega pa nastavke zanjo vsebujeta vladni sklep o norm& 
tivih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nad' 
onalnega raziskovalnega programa ter predlog ministrstva & 
znanost in tehnologijo o razširitvi plačevanja ustanoviteljski" 
obveznosti na vse tipe javnih zavodov na področju razisko- 
valne dejavnosti. Mednje sodi tudi ZRC SAZU, ki je v final- 
nem letu 1993 že prejemal tovrstna sredstva iz proračun" 
preko omenjenega ministrstva. 
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Predlog zakona o BLOUDKOVIH PRIZNANJIH - EPA 235 - DRUGA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O BLOUDKOVIH PRIZNANJIH, 
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč 
in sklepov 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
z dne 27/10-1993 in 187. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika VladeRepublike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport, 
- Roman LAVTAR, podsekretar v Ministrstvu za šolstvo in 
šport. 

Predlog zakona o Bloudkovih priznanjih 

'■TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona 

Ja zakon ureja postopek predlaganja in podeljevanja Bloud- 
kovih priznanj kot najvišjih priznanj Republike Slovenije za 
delo in dosežke na področju športa. 

2. člen 
(vrste priznanj) 

Bloudkova priznanja se podeljujejo v obliki Bloudkovih 
nagrad in Bloudkovih plaket. 

[J- PREDLAGANJE IN PODELJEVANJE BLOUDKOVIH 
priznanj 

3. člen 
(predlagatelji priznanj) 

Kanidate za priznanja lahko predlagajo fizične in pravne 
osebe. 

Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priz- 
nanja. 

4. člen 
(prejemniki priznanj) 

Bloudkovo priznanje lahko prejme posameznik, športna ekipa 
a'i organizacija. 

Bloudkovo nagrado in Bloudkovo plaketo se lahko podeli 
'stemu posamezniku, športni ekipi ali organizaciji samo en- 
krat. 

5. člen 
(prejemniki Bloudkovih nagrad) 

Bloudkovo nagrado lahko prejme posameznik, športna ekipa 
a'i druga organizacija v Sloveniji oziroma organizacija 
v zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev za izjemen 
Prispevek k razvoju slovenskega športa v najmanj desetlet- 
nem obdobju. 

Bloudkovo nagrado lahko prejme posameznik za izjemen 
Prispevek k razvoju športa v Sloveniji ali med Slovenci v tujini, 
ki ga je dosegel z ljubiteljskim ali poklicnim delom na nasled- 
njih področjih: 

- znanstvenoraziskovalno delo na področju športa, 
"" publicistično delo na področju športa, 

organizacijsko delo na področju športa, 
- načrtovanje in izgradnja športne infrastrukture. 

Bloudkovo nagrado lahko prejme športnik ali športna ekipa 
za vrhunski mednarodni športni dosežek. 

Posameznik lahko prejme Bloudkovo nagrado tudi za življenj- 
sko delo, če je v športu deloval najmanj 30 let. 

6. člen 
(prejemniki Bloudkovih plaket) 

Bloudkovo plaketo lahko prejme posameznik ali organizacija 
za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa. 

Bloudkovo plaketo lahko prejme športnik ali športna ekipa za 
pomemben tekmovalni dosežek. 

Posameznik lahko prejme Bloudkovo plaketo tudi za življenj- 
sko delo, če je v športu deloval najmanj 20 let. 

Bloudkovo plaketo lahko prejme športnik tudi ob koncu tek- 
movalne kariere, če je s svojimi dosežki, osebnostjo in zgle- 
dom pomembno prispeval k razvoju in popularizaciji dolo- 
čene športne panoge oziroma športa v Sloveniji. 

7. člen 
(Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj) 

Bloudkova priznanja podeljuje Odbor za podeljevanje Bloud- 
kovih priznanj (v nadaljnjem besedilu: Odbor). 

Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih 
športnih delavcev in športnikov imenuje Vlada Republike Slo- 
venije na predlog ministra, pristojnega za šport. 

Mandat predsednika in članov odbora traja štiri leta. 

Odbor lahko oblikuje posebne strokovne komisije za posa- 
mezna področja svojega dela, ki pripravijo strokovna mnenja 
o posameznih predlogih. 

8. člen 
(Pravilnik o delu Odbora) 

Odbor uredi način svojega dela s Pravilnikom o delu Odbora 
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik določa zlasti: 

- pravice, dolžnosti in način delovanja Odbora, 
- podrobnejše kriterije za dodeljevanje 'priznanj in način 
predlaganja kandidatov, 
- način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij, 
- vsebino in čas trajanja javnega razpisa. 

Pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike 
Slovenije. 

Poročevalec 7 



9. člen 
(javni razpis) III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Odbor vsako leto objavi javni razpis s pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati kandidati za dobitnike Bloudkovih priznanj. 

10. člen 
(čas podelitve priznanj) 

Bloudkova priznanja se slovesno podeljujejo vsako leto ob 
obletnici smrti Stanka Bloudka. 

11. člen 
(število priznanj) 

Odbor lahko letno podeli največ 3 Bloudkove nagrade in 10 
Bloudkovih plaket. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v izjemnih, pose- 
bej utemeljenih primerih Odbor lahko odloči, da se letno 
število Bloudkovih priznanj poveča, vendar največ za eno 
nagrado in dve priznanji. 

12. člen 
(sredstva) 

Sredstva za delovanje Odbora zagotavlja Republika Slovenija. 

Strokovna in administrativno-tehnična opravila za Odbor 
opravlja ministrstvo, pristojno za šport. 

13. člen 
(denarna višina priznanj) 

Glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena 
sredstva Odbor vsako leto določi denarno višino Bloudkove 
nagrade in Bloudkove plakete. 

Razmerje med vrednostjo Bloudkove nagrade in Bloudkove 
plakete je 3:1. 

14. člen 
(poročilo o delu Odbora) 

Odbor mora v 30 dneh po podelitvi Bloudkovih priznanj izde- 
lati poročilo o svojem delu in ga predložiti Vladi Republike 
Slovenije. 

15. člen 
(ustanovitev Odbora) 

Odbor se ustanovi najkasneje v dveh mesecih po uveljavit"' 
tega zakona. 

Do imenovanja Odbora po določilih tega zakona nadaljuj® 
z delom dosedanji Odbor za podeljevanje priznanj StanM 
Bloudka. 

16. člen 
(pravilnik o delu Odbora) 

Odbor sprejme Pravilnik o delu Odbora najkasneje en mesec 
po imenovanju predsednika in članov. 

Do sprejema novega pravilnika Odbor dela po Pravilniku 
o delu Odbora za podeljevanje priznanj Stanka Bloudka z dne 
7. 9. 1984, ki ga je sprejela Skupščina Telesnokulturne Skup- 
nosti Slovenije. 

17. člen 
(kontinuiteta in ugled priznanj) 

Priznanja za najvišje dosežke na področju športa v Republik' 
Sloveniji, podeljena do uveljavitve tega zakona, so izenačena 
s priznanji, podeljenimi po tem zakonu. 

18. člen 
(prenehanje dosedanjih zakonskih določb) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba 36 
člena Zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne 
kulture (UL SRS št. 35/79). 

19. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

Bloudkova priznanja se podeljujejo za delo v športu oziroma 
za izjemne športne dosežke. S predlogom tega zakona so 
Bloudkova priznanja opredeljena kot najvišja državna prizna- 
nja na področju športa ter je tako zagotovljena tradicija pode- 
ljevanja Bloudkovih priznanj. 

Bloudkova priznanja so nagrade in plakete. Bloudkova 
nagrada je najvišje priznanje, ki je lahko podeljeno le za 
izjemne dosežke v športu. Bloudkova plaketa je priznanje, ki 
se lahko podeli za vsa tista pomembna dela, dejanja in uspehe 
z različnih področij, ki pomembno prispevajo h kakovosti 
slovenskega športa. Bloudkova priznanja se podeljujejo posa- 
meznikom, športnim ekipam in organizacijam za njihove 
izredne ali pomembne prispevke k razvoju ali ugledu sloven- 
skega športa. Bloudkova plaketa se lahko podeli tudi posa- 
meznemu športniku ob zaključku njegove športne kariere, če 
je s svojo osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k raz- 
voju določene športne panoge, športa in športne kulture. 
Šport ima skozi svoj zgodovinski razvoj močno poudarjene 
prvine morale, humanosti in solidarnosti, ki jih je potrebno 
skrbno negovati. Zato se zglednemu športniku lahko dodeli 
vidno državno priznanje, čeprav ni dosegel vrhunskih rezul- 
tatov. 
Priznanja bo podeljeval Odbor za podeljevanje Bloudkovih 
priznanj, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra, pristojnega za šport. Pri tem je predlagatelj upošte- 
val stališče Državnega zbora in njegovih delovnih teles iz prve 
obravnave zakona, naj rešitev uskladi z zakonskimi rešitvami 
na drugih področjih. Predlagana rešitev že velja na področju 
znanosti in zdravstva, vključena pa je tudi v predlog zakona 
o najvišjih državnih priznanjih na področju šolstva. 

Zakon ne omejuje kroga predlagateljev kandidatov za dobi1' 
nike Bloudkovih priznanj, veže jih le na javni razpis, ki 9° 
objavi Odbor. Izključuje pa možnost posthumne dodelilw 
Bloudkovega priznanja. 
Zakon, upoštevajoč dosedanjo tradicijo, določa, da se Bloud' 
kova priznanja podeljujejo na dan obletnice smrti Starf" 
Bloudka. Predlog zakona določa, da Odbor za podeljevani* 
Bloudkovih priznanj v enem mesecu po njegovi uveljavitv 
sprejme pravilnik o svojem delu, h kateremu da soglaSr 
Vlada Republike Slovenije. V njem bodo natančneje opreo* 
Ijeni kriteriji za dodeljevanje priznanj, način odločanja te 

osnovne sestavine razpisa. 
V skladu s sklepi Državnega zbora iz prve obravnave zakofl* 
je smiselno zagotovljena kontinuiteta podeljevanja BloudkO' 
vih priznanj ter vrednost in ugled že podeljenih priznanj. 

Uveljavitev zakona ne bo imela novih finančnih posledic, sž' 
se sredstva za Bloudkova priznanja in delovanje Odbo<° 
zagotavljajo vsako leto v proračunu Republike Siovemi6 

v okviru sredstev za šport. Prav tako sprejem zakona ne 0° 
zahteval dodatnih administrativno-tehničnih opravil. Te je16 

doslej opravljalo ministrstvo, pristojno za šport. 
Predlog zakona za drugo obravnavo je skladno s stalil 
Državnega zbora z dne 27. 10. 1993 usklajen tudi z besedilof 
Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šoisWl 

za drugo obravnavo. 

Zakon je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport ob sodeiO' 
vanju Športne zveze Slovenije. 
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red log zakona o NAGRADAH REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU 

ŠOLSTVA - EPA 234 - DRUGA OBRAVNAVA  

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca 
1994 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O NAGRADAH REPUBLIKE SLO- 
VENIJE NA PODROČJU ŠOLSTVA, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč 
in sklepov 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
2 dne 27/10-1993 in 187. člena poslovnika Državnega 
Zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo in šport, 
- Roman LAVTAR, podsekretar v Ministrstvu za šolstvo in 
šport. 

Predlog zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva 

temeljne določbe 
1. člen 

(vsebina zakona) 

*a zakon ureja postopek predlaganja in podeljevanja najvišjih 
"a9rad Republike Slovenije na področju šolstva. 

2. člen 
(opredelitev nagrad) 

Ograde Republike Slovenije na področju šolstva (v nadalj- 
"efn besedilu: nagrade) se podeljujejo za najvišje dosežke, ki 
pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije 
er h kvalitetnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih 
"ravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omo- 
gočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humani- 
^cijo odnosov v šoli. 

predlaganje in podeljevanje nagrad 

3. člen 
(predlagatelji nagrad) 

Jkididate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne 

Vlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne na- 

4. člen 
(prejemniki nagrad) 

^a9rado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali druga 
°r9anizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnov- 
na šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in 
^sPosabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, 
?r®dnjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega 
I?'stva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov 
^džarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, 
*j>lstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na 
^adžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in 
*ulture za Slovence po svetu. 

JJa9rado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali druga 
^9anizacija, če deluje na posameznem področju najmanj 10 

^°sameznik lahko prejme nagrado za življenjsko delo, če je 
a Posameznem področju deloval najmanj 30 let. 

5. člen 
(Odbor za podeljevanje nagrad) 

~a9rade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike 
Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: Odbor). 

Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih 
učiteljev, vzgojiteljev in pedagoških strokovnjakov imenuje 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
šolstvo. 

Mandat predsednika in članov Odbora traja štiri leta. 

Odbor lahko oblikuje za posamezna področja svojega delova- 
nja posebne strokovne komisije, ki pripravljajo strokovna 
mnenja o posameznih predlogih. 

6. člen 
(Pravilnik o delu Odbora) 

Odbor uredi način svojega dela s Pravilnikom o delu odbora 
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik določa zlasti: 
- pravice, dolžnosti in način delovanja Odbora, 
- podrobnejše kriterije za dodeljevanje priznanj in način 
predlaganja kandidatov, 
- način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij, 
- vsebino in čas trajanja javnega razpisa, 
- čas slovesne podelitve nagrad. 

Pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike 
Slovenije. 

7. člen 
(javni razpis) 

Odbor vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad 
s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati. 

8. člen 
(podeljevanje in število nagrad) 

Odbor slovesno podeli nagrade enkrat letno. 

Odbor lahko vsako leto podeli največ 11 nagrad. Posameznik, 
skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado 
samo enkrat. 

9. člen 
(sredstva) 

Sredstva za delovanje odbora zagotavlja Republika Slovenija. 

Glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena 
sredstva Odbor vsako leto določi denarno višino nagrade. 

Strokovna in admistrativno-tehnična opravila za Odbor oprav- 
lja ministrstvo, pristojno za šolstvo. 

10. člen 
(poročilo o delu Odbora) 

Odbor mora v 30 dneh po podelitvi nagrad izdelati poročilo 
o svojem delu in ga predložiti Vladi Republike Slovenije. 

Poročevalec 9 



III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

11. člen 
(rok za ustanovitev Odbora) 

Odbor se ustanovi najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

Odbor sprejme Pravilnik o delu odbora najkasneje en mesec 
po imenovanju predsednika in članov. 

12. člen 
(kontinuiteta In ugled priznan)) 

Nagrade in priznanja za najvišje dosežke na področju šolstva 

v Republiki Sloveniji, podeljene do uveljavitve tega zakona^ 
izenačene z nagradami, podeljenimi po tem zakonu. 

13. člen 
(prenehanje dosedanjih zakonskih določb) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati ZaMj1 

o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (Ur. I. SRS, št. 8™: 

14. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva na 
novo definira najvišje državne nagrade na področju šolstva, 
način podeljevanja teh nagrad ter določa področja, na katerih 
se nagrada lahko podeli. 

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke, ki pomembno 
prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kvalitet- 
nemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo 
pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo 
odnosov v šoli. 

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad. Odbor ime- 
nuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristoj- 
nega za šolstvo. Gre za rešitev, kakršno sta na področju 
zdravstva in znanosti že uvedla Zakon o zdravstvenem varstvu 
in Zakon o raziskovalni dejavnosti. Skladno s stališčem Držav- 
nega zbora z dne 27. 10. 1993 predlagatelj enako rešitev 
predvideva tudi v Zakonu o Bioudkovih priznanjih za drugo 
obravnavo. Mandat predsednika in članov odbora traja štiri 
leta. 

Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko ^ 
nagrado, če deluje na posameznem področju najmanj 1011. 
Posameznik lahko dobi nagrado za življenjsko delo, te 
posameznem področju deluje najmanj 30 let. 

Odbor lahko ustanavlja strokovne komisije za posamei" 
področja. Način ustanovitve in pristojnosti strokovnih koWlS' 
njihova sestava, rok in vsebina javnega razpisa, postopek $ 
izbor in rok za slovesno podelitev nagrad so prepušta. 
Pravilniku o delu odbora. Odbor lahko vsako leto P°^): 
največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga 0'9° 
nizacija lahko dobi nagrado samo enkrat. 

Odbor se ustanovi najkasneje v dveh mesecih po uveljBW 
tega zakona, ta pa najkasneje v enem mesecu sprejme P&" 
nik o delu odbora. 

V skladu s sklepi Državnega zbora iz prve obravnave je zsf 
tovljena tudi kontinuiteta podeljevanja najvišjih nagrad 
področju šolstva in ugled že pridobljenih priznanj. 

POPRAVEK 
Pri pripravi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah stanovanjskega zakona za tretjo 
obravnavo |e v besedilu 125. člena (sedanji 13. 
člen) napaka, ki je nastala pri sestavljanju prečiš- 
čenega besedila in je zato potrebno črtati 6 In 
deloma 7 vrstico petega odstavka, ki se glasita: 
»odkup enakovrednega stanovanja. V ta namen 
mu mora zavezanec za vrnitev stanovanja posre- 
dovati«. 

Popravljeno besedilo petega odstavka 13. člena, 

ki je redakcijske narave, se tako pravilno glasi: 

»V primeru, da lastnik ne pristane na prodajo 
stanovanja po tretjem odstavku tega člena, prejš- 
nji Imetnik stanovanjske pravice pa se ne odloči 
za nakup ali gradnjo ali ne more uresničiti nakupa 
ali gradnje po pre|šnjem odstavku tega člena, 
lahko zahteva od zavezanca za vrnitev stanovanja 
v roku enega leta od zavrnitve iz tretjega odstavka 
tega člena podatke in seznam o vseh razpoložlji- 
vih nezasedenih in zasedenih enakovrednih ne- 
profitnih stanovanjih, katerih lastnik je. 
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3,5» 
Predlog zakona o ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN 

- PRVA OBRAVNAVA 

EPA 588 

78). 

istu 

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
RASTLIN, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- mag. Marta CIRAJ, glavna republiška kmetijska inšpek- 
torica, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 

"vod 

'• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in neparazitskimi 
jkjavniki ustvarja pogoje za pravilen in neoviran razvoj rast- 
"n- Varstvo rastlin omogoča pogoje za prednostni razvoj 
9?jene rastline pred negojenimi, ker zadržuje škodljive orga- 
zme na ekonomsko sprejemljivem nivoju. Na ta način var- 
stvo rastlin odločilno prispeva h gospodarnemu izkoriščanju 
v'aganj v rastlinsko proizvodnjo in pomaga pri doseganju 
Pridelkov, ki jih omogoča genetski potencial gojene rastline 
°b normalnih vremenskih pogojih. 

Do sedaj je v svetu znanih okoli 67 000 različnih organizmov, 
tega 9 000 škodljivih živalskih organizmov, 50 000 povzro- 

čiteljev bolezni in 8 000 koristnih organizmov. Škodljivi orga- 
nizmi se glede na nevarnost, ki jo predstavljajo, delijo na 
karantenske in gospodarsko škodljive. Karantenski organizmi 
'ahko povzročajo zelo veliko gospodarsko škodo, njihovo 
Utiranje pa zahteva bolj rigorozne ukrepe, tudi uničevanje 
Rastlin, kar je povezano z večjimi stroški. Gospodarsko škod- 
'Ijvi organizmi povzročajo gospodarsko škodo, njihovo zatira- 
le je uspešno in je mogoče z običajnimi ukrepi varstva 
rastlin, ki jih morajo izvajati vsi imetniki rastlin. Ukrepi zatira- 
la gospodarsko škodljivih organizmov se v sodobnem var- 
stvu rastlin, kakršnega ureja tudi predlog zakona o zdravstve- 
nem varstvu rastlin, izvajajo na podlagi zasledovanja njiho- 
va pojava in v zvezi s tem ugotavljanja ekonomskega praga 
škodljivosti. Taki ukrepi so ekonomsko opravičeni in ekolo- 
ško primerni. 

študije FAO z naslovom »Kmetijstvo 2000« izhaja, da se bo 
Poraba fitofarmacevstkih sredstev še povečevala. Številni 
strokovnjaki po svetu ocenjujejo, da je izguba svetovnega 
Pridelka hrane zaradi škodljivih organizmov vsaj polovico 
Potencialne proizvodnje in zaloge hrane. Vzporedno s priza- 
devanji za povečano pridelavo hrane in večjimi vlaganji 
v intenzivnost, kar vključuje tudi povečano rabo fitofarma- 
cevtskih sredstev, se povečujejo tudi napori za biotično zati- 
ranje škodljivih organizmov in za integrirano varstvo rastlin, 
'ntegrirano varstvo rastlin je izvajanje vseh znanih ukrepov in 
Postopkov s področja biologije, biotehnologije, žlahtnenja in 
Pridelovanja, ki omogoča minimalno uporabo fitofarmacevt- skih sredstev, pri čemer so škode, ki jih povzročajo škodljivi 
0rganizmi, na ekonomsko sprejemljivem nivoju. 

^a integrirano varstvo gojenih rastlin in pridelka se je Repu- 
blika Slovenija že odločila s sprejemom Strategije razvoja 
slovenskega kmetijstva, v kateri je sprejeta usmeritev v okolju 
Prijazno in učinkovito kmetijstvo. 

Varstvu rastlin se po tem zakonu dajejo nove podlage, ki so 
Usklajene z evropskimi in svetovnimi trendi. Gre za usmeritev 
v okolju prijazno oziroma integrirano varstvo, pri čemer se kar 
JJajbolj upoštevajo spoznanja stroke na področju varovanja 
človekovega naravnega okolja in človeka samega. 

Po rimski konvenciji FAO o varstvu rastlin z dne 6.12.1951 
v Rimu, novelirane 1979, (ratificirana 1983, objavljena 1985), 
zadnja dopolnitev je bila leta 1991, mora vsaka država, pod- 
pisnica te konvencije, ustanoviti državno službo za varstvo 
rastlin in svoje ravnanje na področju te panoge sprotno uskla- 
jevati z veljavno konvencijo. Predlog zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin je usklajen tudi z zahtevami iz rimske konven- 
cije. 

Pravna ureditev varstva rastlin je naslednja: 

Veljavni republiški zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in 
škodljivci /Uradni list SRS, št. 16/77 in 42/86) in predpisi, 
izdani na njegovi podlagi so močno zastareli in zaostajajo za 
napredkom stroke, zato več ne odgovarjajo sodobnemu var- 
stvu gojenih rastlin. 

Ob osamosvojitvi je Republika Slovenija na podlagi 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 1/91-1) prevzela v svoj pravni sistem in uporablja 
Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogro- 
žajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 74/89), ter predpise, 
izdane na njegovi podlagi. Ta zakon je bil prilagojen normati- 
vom Evropske skupnosti, vendar področje varstva rastlin 
doživlja hitre spremembe tako v novih bioloških spoznanjih 
kot tudi kemičnem varstvu gojenih rastlin, zato so tudi neka- 
tere rešitve v tem zakonu že preživete. Obstoječi zakon je bil 
namenjen za uporabo v bivši Jugoslaviji, kjer pa so bili mož- 
nosti organizacije dejavnosti varstva rastlin bistveno dru- 
gačne kot danes, močno različni so bili tudi klimatski pogoji 
v bivši Jugoslaviji idr. 

Trenutno dejansko stanje na področju varstva rastlin je tako: 

V okviru kmetijske »javne« svetovalne službe, ki jo opravljajo 
delavci v kmetijskih zavodih v Republiki Sloveniji, delujejo 
posamezni specialisti, ki se ukvarjajo z varstvom rastlin. Spe- 
cialiste za to področje imajo kmetijski zavodi: Nova Gorica, 
Maribor in Ljubljana, skupno 5 specialistov. Inštitut za hme- 
ljarstvo in pivovarstvo Žalec ima dva strokovnjaka, specialista 
za varstvo rastlin. Naloga specialistov te službe je varstvo 
rastlin v regijah, ki jih pokrivajo posamezni zavodi. Glede na 
zelo široko vsebino te dejavnosti je izvajanje prognostične 
službe, ki je osnova za integrirano varstvo, le naloga, ki jo 
omenjeni specialisti dodatno prevzemajo, realizacija te 
naloge je le delna. 

Na republiškem nivoju opravljata specialistične in razisko- 
valne naloge varstva rastlin Kmetijski inštitut Slovenije, ven- 
dar je za potrebe modernega varstva rastlin kadrovsko preši- 
bek, posebej na področju bakteriologije in virologije (z izjemo 
krompirja), in Gozdarski inštitut Slovenije. Pedagoško in razi- 
skovalno dejavnost na področju varstva rastlin izvaja Bioteh- 
niška fakulteta v Ljubljani. 
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Večje zahteve po sodobnejšem načinu fitosanitarne kontrole 
blaga rastlinskega izvora na področju varstva rastlin zaradi 
povečane menjave blaga v mednarodni trgovini z rastlinskim 
blagom terjajo nov pristop. 

Nadzor nad zdravstvenim stanjem uvoženega rastlinskega 
materiala, nad uvozom fitofarmacevtskih sredstev in naprav 
za nanašanje izvaja mejna fitosanitarna inšpekcija, ki deluje 
v okviru Republiškega kmetijskega inšpektorata pri Ministr- 
stvu za kmetijstvo in gozdarstvo. Mejna fitosanitarna inšpek- 
cija, je bila prevzeta od dotedanje SFR Jugoslavije, in sicer na 
italijanski, avstrijski in madžarski meji, na novo pa je vzpo- 
stavljena fitosanitarna kontrola blaga na meji z Republiko 
Hrvaško. Obveza za postavitev mejne fitosanitarne kontrole 
na meji izhaja iz že omenjene rimske konvencije. Naloga 
mejne inšpekcije je preprečevanje vnosa škodljivih organiz- 
mov v Republiko Slovenijo, pri čemer tesno sodeluje z notra- 
njo inšpekcijo in zgoraj omenjenimi javnimi službami, kadar 
gre za zahtevnejšo determinacijo škodljivih organizmov, ki je 
mogoča le z določeno opremo in jo lahko opravijo le speciali- 
zirani strokovnjaki, ter kadar gre za karantenski nadzor sadil- 
nega materiala večletnih rastlin. Ta dela se ob trenutni 
kadrovski zasedbi javne službe za varstvo rastlin ne opravljajo 
v celoti. 

Druge naloge, ki so jih prevzeli ustrezni organi v Republiki 
Sloveniji od dotedanjih zveznih organov, so še registracija 
fitofarmacevtskih sredstev, izdaja soglasij za uvoz teh sred- 
stev, registracija podjetij za promet fitofarmacevtskih sred- 
stev, kontrola fitofarmacevtskih sredstev v prometu, medna- 
rodno sodelovanje z vključevanjem v ustrezne organizacije in 
priprava ter sklepanje sporazumov o fitosanitarnih pregledih 
z mejnimi državami. 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je ustanovilo Komisijo 
za varstvo rastlin. To je posvetovalno telo, ki ga sestavlja 
večina strokovnjakov s področja varstva rastlin Republike 
Slovenije. Tako je pridobilo neposreden stik z vsemi instituci- 
jami, ki se ukvarjajo z varstvom rastlin, kar je za koordinirano 
delo na področju varstva rastlin v Republiki Sloveniji izjem- 
nega pomena. 

Za uvajanje integriranega varstva je neobhodno potrebna 
dobro organizirana državna prognostična služba. Njena 
osnovna naloga je ugotavljanje praga škodljivosti škodljivih 
organizmov (praga, pri katerem je intervencija s fitofarma- 
cevtskim sredstvom ekološko in ekonomsko upravičena). 
Prognostična služba daje nasvete za način in čas zatiranja 
škodljivih organizmov, za izbiro ustreznih okolju primernih 
sredstev idr, mora biti dostopna vsem imetnikom rastlin, zato 
jo je treba organizirati kot javno službo. 

Prognostična služba potrebuje za napovedovanje pojavov 
škodljivih organizmov sprotne klimatske podatke. Te podatke 
je mogoče pridobiti ob ustrezni organiziranosti mreže naprav 
meteorološke službe pri Ministrstvu za okolje in prostor. 

Za hitro diagnosticiranje škodljivih organizmov potrebujeta 
prognostična služba kakor tudi mejna fitosanitarna služba 
ustrezno dimenzioniran enega ali več diagnostičnih laborato- 
rijev. 

Mejna fitosanitarna služba bo po novem, tako kot v drugih 
evropskih državah (Madžarska, Nizozemska) prevzela jemanje 
vzorcev rastlin za ugotavljanje vsebnosti fitofarmacevtskih 
sredstev v blagu rastlinskega izvora. Za tako delo je mejna 
fitosanitarna služba strokovno usposobljena, saj so na teh 
delovnih mestih zaposleni le diplomirani inženirji agronomije, 
nekateri tudi z ustrezno postdiplomsko izobrazbo, in tečajem 
za fitosanitarne inšpektorje. Tovrstno kontrolo domače pride- 
lave bodo izvajali kmetijski inšpektorji, ki so tudi ustrezno 
usposobljeni. Tudi z*. te naloge bo potrebna nadgradnja 
v službi za varstvo rastlin. 

Osnovna vizija delovanja sistema varstva rastlin v Republiki 
Sloveniji je bila že zastavljena in delno uresničena. Treba pa 
je z zakonom zagotoviti dolgoročno perspektivo delovanja 
tega sistema in njegovo vse tesnejše vključevanje v evropske 
sisteme, kot ga predvideva Evropska in mediteranska organi- 
zacija za varstvo rastlin (EPPO). EPPO priporoča, da se pri 

kontroli blaga rastlinskega izvora poleg škodljivih organiz- n 
mov, ki jih deli na dve skupini A1 in A2, vzpostavi posebej1 i 
sistem PRA (Plant risk analysis) - sistem analize nevarnosti r 
škodljivih organizmov za posamezne države. S predpisi bodo s 
določeni natančni pogoji, ki se nanašajo na biologijo ško# 
vega organizma in rastline gostiteljice (prenašalke), možnosti 1 
nadzorovanja pošiljke v prometu ali žive rastline rastlin® r 
v rasti. Vse to bo služilo določitvi fitosanitarnega položaja 
države izvoznice (obstoj prizadetih oziroma neprizadeti" ■ 
območij znotraj posamezne države). i 

Vse opisane unifikacijske težnje so v nenehnem izgrajevanj^ 
ki mu je treba slediti. Zato so nujna posebna pooblastil3 

ministru za kmetijstvo in gozdarstvo, da izda podrobne pr®"' | 
pise za izvajanje z zakonom in mednarodnimi konvencijami"1 

priporočili predvidenih zasnov. 

V prihodnje bo treba vključevanju v svetovne trgovinsk® 
tokove nameniti še večji poudarek z upoštevanjem mednaro"' 
nih konvencij in sicer Deklaracijo Evropske ekonomske kojj": 
sije OZN (WP 30) do obnašanju udeležencev v mednaroo'1 

trgovini v okviru uskladitve mejnih kontrol blaga (Žene"® 
1983), ter Bazelske konvencije o kontroli mednarodnih giWn 

nevarnih odpadkov in njihovega odlaganja (Bazel,1989) t® 
drugih mednarodnih konvencij. 

Za vse to pa veljavni predpisi na tem področju ne dajejo 
ustrezne podlage. Sprejeti je treba nov zakon o zdravstven^ 
varstvu rastlin, ki bo nadomestil dosedanji republiški in PreV" 
zeti bivši zvezni zakon. Predlog tega zakona je prilagojen 
zakonodaji Evropske skupnosti in trendom razvoja varS'!! 
rastlin v svetu, Evropi in pri nas. S tem zakonom bo tre"' 
uskladiti podzakonske predpise in ustrezno organizi'8' 
službe. 

II. NAČELA IN CILJI 

Zakon temelji na naslednjih načelih in zasleduje nasledi 
cilje: 

1. zdravstveno varstvo rastlin mora biti usklajeno z varstvo"1 

okolja; 

2. zagotoviti pridelavo rastlin s čim manjšimi izgubami zar^1 

škodljivih organizmov; 

3. zagotoviti racionalno uporabo fitofarmacevtskih sredsteVi 

4. organizirati javno službo za varstvo rastlin, znotraj kate'® 
bo delovala prognostična služba za uresničitev prizadevanj l° 
uveljavitev integriranega (okolju prijaznega) varstva rastl^ 
z uporabo sodobnih, v svetu in pri nas dovoljenih, okolju ^ 
manj škodljivih fitofarmacevtskih sredstev; 

5. določiti normative za nanašanje fitofarmacevtskih sredste' 
na biotični cilj s sodobnimi napravami, ki zagotavljajo ^ 
manjše možne izgube v okolje /drift/; 

6. določiti posebne pogoje za promet s fitofarmacevtski|rl1 

sredstvi, pri čemer so predvidene večje zahteve glede usp^ 
sobljenosti tistih, ki se s prometom ukvarjajo, in večje zaht®v 

glede pravilnega, za okolje in ljudi malo nevarnega skladih* 
nja fitofarmacevtskih sredstev, ter odgovornost za ravnani" 
z morebitnimi ostanki in embalažo za fitofarmacevtska s**" 
stva s strani proizvajalca, trgovca in potrošnika; 

7. zagotoviti uporabniku fitofarmacevtskega sredstva pravil^ 
informacijo, kar lahko storijo le ustrezno izobraženi prod3' 
jalci in strokovnjaki v kmetijski svetovalni službi; 

8. zaostriti odgovornost imetnikov rastlin za varovanje rasti'1] 
pred škodljivimi organizmi, za strokovno rokovanje s fito<a'' 
macevtskimi sredstvi in uvesti evidenco o uporabi teh sre"' 
stev; 

9. zagotoviti upoštevanje varnostne dobe, uporabo pravilne!!* 
odmerka in dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev z izvai8" 
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niem kontrole vsebnosti fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah 
10.preprečevati širjenje škodljivih organizmov z zagotovitvijo 
nadzora nad zdravstvenim stanjem rastlin za pridelovanje 
semena, nadzora nad prometom s semeni idr; 

11.preprečevati vnos škodljivih organizmov z nadzorom na 
meji; 

12. določiti pristojnosti kmetijski in fitosanitarni inšpekciji za 
ladzor nad izvajanjem zakona z možnostjo kaznovanje kršil- 
cev tudi na kraju samem. 

•II. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin bo na novo uredil pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti imetnikov rastlin in zemljišč, 
'"letnikov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, 
Proizvajalcev in trgovcev ter uporabnikov fitofarmacevtskih 
sredstev; strokovne naloge javne službe za varstvo rastlin; 
nadzor nad izvajanjem zakona in podzakonskih predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi in kršitve teh predpisov. 

S tem se nadaljuje proces, s katerim se Slovenija približuje 
trendom sodobnega varstva gojenih rastlin in okolju sprejem- 
ljive aplikacije sredstev za varstvo rastlin. Na ta način se bo 
širila in poglabljala ekološka zavest ohranjanja biotskih in 
abiotskih prvin okolja. 

•V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejetjem tega 
zakona, bodo bremenile/že bremenijo/ republiški proračun in 
sicer za financiranje tistih nalog izvajanja zakona, ki so bile 
Pred osamosvojitvijo Republike Slovenije v pristojnosti zvez- 
nih upravnih organov ter novih nalog, ki so potrebne ob 
usklajevanju z Evropo. Nanašajo se na financiranje mejne 
'itosanitarne inšpekcije, kot sestavnega dela Republiškega 
kmetijskega inšpektorata, ki deluje v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Mejna fitosanitarna služba je že 
vzpostavljena in kadrovsko za trenutne potrebe zadošča. 

Nakup prostorov mejne fitosanitarne službe na meji predstav- 
ila v naslednjih dveh letih postavko 35 milijonov tolarjev ob 
Predpostavki, da bo nakup opravljen na vseh mejnih preho- 
dih, kjer deluje mejna fitosanitarna inšpekcija ob letnem 
nakupu prostorov za dva prehoda. Uresničevanje mednarod- 
nih sporazumov s področja varstva rastlin s sosednjimi drža- 
yami, ki vključujejo med drugim tudi izmenjavo strokovnjakov 
in izobraževanje mladih raziskovalcev, predstavlja po državi 
3 milijone tolarjev. Ko bodo sklenjeni sporazumi z vsemi 
sosednjimi državami, bo to 12 milijonov letno. 

Proračun bremeni tudi nova naloga, ki izvira iz povečanja 
obsega strokovnih in administrativno tehničnih nalog republi- 
škega upravnega organa za področje zdravstvenega varstva 
rastlin in registracije fitofarmacevtskih sredstev za promet na 
območju Republike Slovenije, zaradi česar je bilo treba poskr- 
beti za kadrovsko okrepitev z enim sodelavcem v rangu sveto- 
valca predstojnika. 

Treba bo ustanoviti Službo za varstvo rastlin Republike Slove- 
nije, in vanjo povezati prognostično službo ter strokovnjake 
z vseh področij varstva rastlin, ki sedaj delujejo po raznih 
institucijah, to službo kadrovsko okrepiti in organizacijsko 
Povezati. Služba za varstvo rastlin mora biti ustanovljena kot 
neodvisna državna služba v skladu z rimsko konvencijo FAO. 

Za realizacijo nujno potrebnih nalog v skladu z mednarodno 
konvencijo bo treba dodatno usposobiti vsaj po enega viru- 
ioga, bakteriologa, nematologa in enega entomologa za 
osrednji slovenski diagnostični laboratorij na Kmetijskem 
'nštitutu Slovenije, kjer so že ustrezni prostori in večji del 
opreme. 

Diagnostični laboratorij mora biti za potrebe mejne fitosani- 
tarne inšpekcije sposoben poleg gospodarsko škodljivih 
organizmov določiti najpomembnejše karantenske škodljive 

organizme ter virusne in bakterijske bolezni v zelo hitrem 
času. 

Specialistično svetovalno službo na kmetijskih zavodih je 
treba okrepiti s po enim sodelavcem za Maribor, Novo Gorico, 
Hmeljarski inštitut Žalec in Ljubljano, katerih pretežna naloga 
bo izvajanje in organizacija prognostične službe in vključeva- 
nje v sistem varstva rastlin, ki bo imel center na Kmetijskem 
inštitutu Republike Slovenije in bo opravljal tudi naloge, 
pomembne za mednarodno trgovino (monitoring zasledova- 
nja pojava karantenskih škodljivih organizmov in njihovega 
preprečevanja). Kadrovsko je treba okrepiti javne zavode tudi 
zaradi preizkušanja fitofarmacevtskih sredstev. 

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije je treba za koordinacijo 
prognostične službe zaposliti in po potrebi usposobiti stro- 
kovnjaka, ki bo zadolžen samo za to delo. V ta sistem se bo 
vključeval tudi Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec in 
Viruloški laboratorij M-KŽK Kranj, kjer bodo tudi potrebne 
kadrovske okrepitve. 

Številčnejša prognostična služba, ki bo v sklopu Službe za 
varstvo rastlin je potrebna za uveljavitev integriranega varstva 
rastlin in vključevanja v mednarodne trgovinske tokove. Za to 
službo bo treba zagotoviti sredstva za tekoče delo in nakup 
ustrezne opreme. 

V okviru Službe za varstvo rastlin se tako predvideva 
postopna zaposlitev 28 strokovnih sodelavcev in 9 tehničnih 
sodelavcev, kar bo predstavljalo letno obremenitev proračuna 
za OD 106.700.000,00 SIT za osebne dohodke in nujne materi- 
alne stroške, ob tem da bi se strokovnjaki zaposlovali v okviru 
posameznih institucij, kjer se ta dela delno že opravljajo. Za 
delo prognostične službe se v letih 1994-2000 predvideva 
postopno opremljanje z avtomatskimi hidrometeorološkimi 
postajami, kar bo predstavljajo obremenitev 12.500.000,00 SIT 
letno. 

Po zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin se predvideva nad- 
zor nad rabo fitofarmacevstkih sredstev, ki poleg neposred- 
nega nadzora nad obveznimi evidencami vseh tržno usmerje- 
nih imetnikov rastlin in pregleda izjav o škropljenju pri uvože- 
nih rastlinah predpisuje tudi analitično ugotavljanje prisotno- 
sti reziduov (ostankov) fitofarmacevtskih sredstev. V zvezi 
s tem predvidevamo odvzem 150 vzorcev sumljivih rastlin 
letno. Po izkušnjah drugih evropskih držav je treba sredstva 
za analize zagotoviti iz državnega proračuna. Predvideni stro- 
ški za analize so 10 milijonov SIT, ki jih je mogoče vrniti 
v državni proračun z ustrezno visokimi kaznimi za kršilce. 

Proračunsko obremenitev bo predstavljala tudi priprava pred- 
pisov na podlagi novega zakona. Gre za preko 20 predpisov, 
kar ocenjujemo, da bo stalo 4 milijone SIT. Za pripravo pred- 
pisov in izobraževalnih programov je že bila ustanovljena 
komisija za varstvo rastlin, ki jo vodi funkcionar Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo, in je sestavljena iz večine vodilnih 
strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva rastlin. 

Finančno obremenitev za proračun R Sloveniji bo predstav- 
ljalo tudi izobraževanje inšpektorjev, mejnih in notranjih, 
v zvezi z izvajanjem tega zakona in izobraževanje kmetijskih 
svetovalcev. Predvidena poraba sredstev v te namene je letno 
10 milijonov SIT. 

Mednarodno sodelovanje bo imelo za posledico stroške za 
včlanitev Republike Slovenije v mednarodne organizacije kot 
je Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin 
EPPO (OEPP) s sedežem v Parizu, CIPAC - mednarodna 
organizacija za standardizacijo analitike pesticidov s sede- 
žem v Waedenswillu, Švica ter IOBC (O.ILB) - mednarodna 
organizacija za integrirano pridelavo živeža s sedežem 
v Montfavetu-Francija in financiranje aktivnega sodelovanja 
naših predstavnikov v teh organizacijah. Letna članarina 
v EPPO je 74000,00 FF. Udeležba na letni skupščini in strokov- 
nih posvetih v vseh treh organizacijah vsaj trikrat letno, vsakič 
po en strokovnjak po tri dni, znaša 3 milijone SIT letno. 
Kotizacije na mednarodnih seminarjih 1 milijon SIT letno. 
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Prihodki po veljavnem in po tem zakonu so pristojbine, ki jih 
zaračunavajo mejni fitosanitarni inšpektorji in pooblaščeni 
pregledniki za pregled blaga rastlinskega izvora in se stekajo 
v republiški proračun. V letu 1993 je bilo zaračunanih 
89.000.000,00 SIT pristojbin. 

V razvitih evropskih državah je finančno pokritje službe za 
varstvo rastlin s strani države dve tretjini. Finančno pokritje 
slovenske službe za varstvo rastlin se bo gibalo v podobnih 
okvirih kot v razvitih državah. 

Znanje, ki ga bodo morali pridobivati vsi, ki se ukvarjajo 
s prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovo uporabo, 
se bo plačalo iz drugih virov oziroma z lastno udeležbo 
posameznika. 

Podjetja, ki proizvajajo fitofarmacevtska sredstva, bo zakon 
obremenil v toliko, kolikor še nimajo rešenega vračanja in 
uničevanja ostankov in embalaže, ter preko izvajanja strožje 
kontrole kakovosti gotovih fitofarmacevtskih proizvodov. 

Obveznosti bodo večje tudi za podjetja, ki se ukvarjajo z uvo- 
zom in prodajo fitofarmacevtskih sredstev, saj bodo morala 
poleg drugih pogojev izpolnjevati še pogoje po predpisih 
v zvezi s povratnim tokom ostankov fitofarmacevtskih sred- 
stev in embalaže zanje. 

Porabniki sredstev za varstvo rastlin bodo morali prispevati 
svoj delež za uničevanje ostankov sredstev in odrabljene 
embalaže. 

V skladu s predpisi o varstvu okolja bo morala Republika 
Slovenija zagotoviti tudi pogoje za obvezno vračanje in zbira- 
nje ostankov fitofarmacevtskih sredstev in embalaže-uniče- 
vanje odpadkov. To je v pristojnosti Ministrstva za okolje in 
prostor. 

V. VIRI ZA PRIPRAVO ZAKONA 

1. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONODAJE, DIREKTIVE 
EVROPSKE UNIJE 

Kot podlaga je vzet bivši zvezni zakon, ki se uporablja, in je bil 
usklajen z normativi in direktivami Evropske skupnosti. 

Proces oblikovanja enotnega evropskega trga se je začel 
pospešeno urejati leta 1985, ko so se članice dogovorile 
o tako imenovani »Beli knjigi«. Ta predstavlja temeljno bese- 
dilo evropske vizije 1992. leta. To je zakonski program in 
hkrati rokovnik prizadevanj za postopno uresničevanje tega 
velikega svetovnega tržišča. In ravno predpisi s fitosanitar- 
nega področja predstavljajo najštevilnejši del programa Bele 
knjige, saj je bilo predvideno, da se do konca leta 1992 
pripravi in sprejme prek 70 predlogov direktiv s tega področja 
/vključno s kakovostjo kmetijsko živilskih proizvodov/. Ta 
vidik je upoštevan že v tej fazi zakona v razpravi. Pri tezah 
zakona je bila že upoštevana tudi zakonodaja o varstvu rastlin 
Zvezne republike Nemčije, Avstrije in Švice. 

V zakon smo pod pojem prometa za varstvo rastlin uvrstili 
uvoz, prodajo, skladiščenje, opremljanje fitofarmacevtskih 
pripravkov, ravnanje z ostanki sredstev in embalažo. V predpi- 
sih ES, nemškem in avstrijskem zakonu uvoz in ravnanje 
z ostanki sredstev za varstvo rastlin ni vključeno v pojem 
promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, v tem je predlagani 
zakon sodobnejši, saj zaključuje krogotok prometa. Švicarski 
predpis vključuje uvoz v promet s sredstvi za varstvo rastlin. 
Uničevanje ostankov in embalaže imajo urejeno z drugimi 
predpisi. 

Velik poudarek je dan znanju prodajalca in uporabnika sred- 
stev za varstvo rastlin. Tako se s predlogom zakona približu- 
jemo zahtevam kot so npr. v Švici, kjer imajo predpisano 
posebno izkaznico za strupe, tako da lahko tiste preparate, ki 
so uvrščeni v strupe, kupujejo le polnoletne osebe. 

Po avstrijskem zakonu je lastnik podjetja, ki opravlja promet 
s strupi /po zakonu o prometu strupov/ dolžan imeti v stalnem 
delovnem razmerju odgovorno osebo. 

Zelo pomemben poudarek dajejo vsi predpisi varstvu okolja: 
rastlinam, živalim in ljudem ob upoštevanju pravilne uporabe 
sredstev za varstvo rastlin, upoštevanju in kontroli karence 
/varnostna doba/. 

Za odstranjevanje ostankov sredstev za varstvo rastlin so 
odgovorni uporabniki pripravkov. Predlog našega zakona 
zavezuje za sodelovanje vse, ki so vključeni v promet sredstev 
za varstvo rastlin, saj le tako bo omogočen povratni tok 
ostankov in embalaže. Način in tehniko predpisujejo drugi 
predpisi in ne sam zakon o varstvu rastlin. 

Bivša Jugoslavija je bila podpisnica Mednarodne konvencije 
o varstvu rastlin /1951/, konvencije o ustanovitvi Evropske in 
sredozemske organizacije za varstvo rastlin /1957/ in Pravil 
mednarodne komisije za biološko varstvo proti škodljivcem 
kmetijskih kultur /1959/. Poleg tega so bile s področja varstva 
rastlin in rastlinske karantene ratificirane bilateralne konven- 
cije in sporazumi z naslednjimi deželami: 

- z vlado LR Albanije: Sporazum o fitokaranteni in varstvu 
rastlin pred boleznimi in škodljivci /1957/; 
- z vlado LR Bolgarije: KOnvencijo o varstvu rastlin /1957/1 
- z vlado Kraljevine Grčije: Konvencijo o varstvu rastlin /195'' 

- z vlado LR Romunije: Konvencijo o varstvu kmetijskih i" 
gozdnih rastlin pred boleznimi in škodljivci /1957/; 
- z vlado LR Madžarske: Sporazum o varstvu rastlin /1965/1 
- z vlado Avstrije: Sporazum o sodelovanju na področju 
varstva rastlin /1960/; 
- z vlado NDR: Sporazum o sodelovanju na področju varstva 
rastlin in rastlinske karantene /1964/; 
- z vlado LR Madžarske: Sporazum o varstvu rastlin /1965/ter 
dopolnitev sporazuma med vlado SFRJ in vlado LR Madžar; 
ske o nadzoru zdravstvenega stanja blaga pošiljk rastlin, k' 
tranzitirajo na Madžarsko preko SFRJ, a prispejo na morskin 
poteh /1965/; 
- z vlado LR Poljske: Konvencijo o sodelovanju na področju 
varstva rastlin /1965/; 
- z vlado Združene arabske republike: Konvencijo o varstvu 
rastlin /1965/; 
- z vlado ČŠSR: Sporazum o sodelovanju na področju var- 
stva rastlin /1965/; in 
- z vlado SSSR: Konvencija o sodelovanju na področju var- 
stva rastlin in rastlinske karantene /1975/. 

Trenutno je Republika Slovenija v fazi sprejemanja v Evrop- 
sko in mednarodno organizacijo za varstvo rastlin s sedeže!" 
v Parizu. Na podlagi priprav včlanitve v to organizacijo |n 

direktiv ES Republika Slovenija prilagaja in pogojni® 
področje varstva rastlin usmeritvam Evrope, 21. marca 19® 
naj bi bil sklenjen sporazum o varstvu rastlin med Republik0 

Slovenijo in Republiko Madžarsko. 

A/ Pri pripravi zakona so bile upoštevane smernice Evropsk® 
skupnosti: 

a) DAJANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V PROMET 

Richtiinie des Rates vom 15.7.1991 ueber das Inverkehrbrifl' 
gen von Pflanzenschutzmitteln (91/414/EWG) - Smernica 
sveta z dne 15.7.1991 o dajanju v fitofarmacevtskih sredstev 
v promet. Smernice imajo 6 aneksov, ki se nanašajo na 
različna področja -seznam aktivnih snovi, način vlaganja zah- 
tevka za registracijo aktivne snovi, način vlaganja zahtevka za 
registracijo gotovega fitofarmacevtskega sredstva, posebne 
nevarnosti, varnostni ukrepi, enotne podlage za oceno fitofar- 
macevtskega sredstva. 
Anekse bomo upoštevali pri izdelavi podzakonskih aktov. 

b) FITOSANITARNI NADZOR 

Predlog smernice za spremembo smernice 77/93 o ukrepih za 
varstvo pred škodljivimi organizmi, škodljivim rastlinam in 

rastlinskim proizvodom v državah članicah (Vorschlag fuer 
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sine Richtlinie des Rates zur Aenderung der Richtlinie 77/93 
EWG ueber Massnahmen zum Schutz gegen das Verbringen 
von Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzenerzeug- 
nisse in die Mitgliedstaaten) od 1. 8. 1991; 
Smernice 77/93/EVVG- smernica o pregledu rastlin s spre- 
membami (Richtlinie 77/93/EWG - sogenannte Pflanzenb- 
seschaurichtlinie mit Aenderungen) št.90/113/EWG z aneksi: 

~ škodljivi organizmi, katerih prisotnost je prepovedana 
v vseh državah Evropske skupnosti; 

~ škodljivi organizmi, katerih pojav je mogoče preprečiti 
v posameznih državah; 

~ škodljivi organizmi, katerih pojavljanje je treba onemogo- 
čiti v vseh države Evropske skupnosti, če se nahajajo na 
določenih rastlinah; 

~ škodljivi organizmi, katerih vnos je mogoče prepovedati 
v Posameznih državah, če se pojavljajo na določenih rastlinah 
vrstah in rastlinskih proizvodih; 

Aneksov k tej smernici je skupno 5, in se nanašajo na rastlin- 
sko karanteno - varstvo pred škodljivimi organizmi. Usklaje- 
vanje z evropskimi direktivami s tega področja predstavlja 
Permanentno delo in se bo nadaljevalo z včlanitvijo Republike 
Slovenije v EPPO - Evropsko in mediteransko organizacijo 
za varstvo rastlin s sedežem v Parizu. 
c' Ob pripravi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin so bili 
Preučeni tudi nemški zakon (Pflanzenschutzgesetz iz leta 
"•986), avstrijski zakon o fitofarmacevtskih sredstvih Pflan- 
Zenschutzmittelgesetz- PMG iz leta 1990 in švicarski zakon 
0 fitofarmacevtskih sredstvih (Pflanzenscutzmittel und 
^eitere Hiffstoffe, bevvilligt fuer die Lanvvirtschaft 1988/89). 
Slednja dva sta bila uporabljena le za primerjavo, saj sta manj 
usklajena z evropsko zakonodajo. Predlog zakona je usklajen 
z nemškim zakonom o varstvu rastlin, ki je bil po izjavi dr. 
petzolda v »Gesunde Pflanzen« 10 in 11/1991 podlaga za 
'zdelavo evropskih smernic. 

V". ZNANSTVENO STROKOVNE INŠTITUCIJE IN STROKOV- 
NJAKI, KI SO SODELOVALI 
pri pripravi zakona so sodelovale institucije, ki se ukvarjajo 
oziroma se pri opravljanju svoje dejavnosti srečujejo z var- 
stvom rastlin, in sicer: 

znanstveno raziskovalne institucije: 

Biotehniška fakulteta, Katedra za fitomedicino, 
~ Visoka agronomska šola, Maribor, 
- Kmetijski inštitut Slovenije, 
~ Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 
~ kmetijski zavodi na območju Republike Slovenije; 

2- republiški upravni in inšpekcijski organi; 

3- proizvajalci sredstev za varstvo rastlin na območju Repu- 
blike Slovenije: 

- Pinus, Tovarna kemičnih izdelkov Rače 
~ Cinkarna Celje in 
~ Tovarna dušika Ruše. 

4. trgovske organizacije, ki se ukvarjajo s prometom sredstev 
Za varstvo rastlin na debelo. Svoje pripombe pa so dale tudi 
Nekatere prodajalne sredstev za varstvo rastlin na drobno. 

Vsi vidnejši strokovnjaki zgoraj navedenih inštitucij so dali 
Pisne ali ustne pripombe na organiziranih razpravah. 

Vil. PODZAKONSKI PREDPISI 

Večina podzakonskih predpisov, ki veljajo oziroma se uporab- 
'lajo v Republiki Sloveniji, bo ostala v veljavi in se bo uskladila 
z določbami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Ključni novi oziroma spremembe veljavnih predpisov so že 
v pripravi, tako da bo v zadnji fazi zakona izdelana že večina 
podzakonskih predpisov. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov in rastlin- 
skih proizvodov pred škodljivimi organizmi in neparazitskimi 
dejavniki na način, s katerim se preprečijo škodljive posledice 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter drugih ukrepov var- 
stva rastlin na zdravje ljudi in živali ter na okolje; javno službo 
za varstvo rastlin; zdravstveno kontrolo rastlin v prometu; 
promet s fitofarmacevtskimi sredstvi; tehnične zahteve glede 
naprav in njihovih elementov za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev; odškodnine imetnikom rastlin za uničene rastline; 
pristojbine za zdravstvene preglede rastlin; stroške za stro- 
kovna opravila po tem zakonu; pooblastila organov, ki so 
odgovorni za uresničevanje tega zakona in nadzor nad njego- 
vim izvajanjem. 

2. člen 
(nosilci zdravstvenega varstva rastlin) 

Zdravstveno varstvo rastlin je pravica in dolžnost pravnih in 
fizičnih oseb: posestnikov rastlin, posestnikov zemljišč (last- 
niki oziroma obdelovalci zemljišč), posestnikov prostorov za 
skladiščenje, predelavo in hrambo rastlin in rastlinskih proiz- 
vodov, posestnikov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev, posestnikov naprav za predelavo rastlin in sredstev 
za prevoz rastlin (v nadaljnjem besedilu: imetniki), Republike 
Slovenije in njenih organov ter pooblaščenih laboratorijev. 

Imetniki morajo izvajati ukrepe za preprečevanje oziroma 
zatiranje pojava škodljivih organizmov na objektih in zemljiš- 
čih, ki jih imajo v lasti oziroma jih obdelujejo oziroma uporab- 
ljajo, sodelovati pri izvajanju ukrepov za varstvo rastlin, ki jih 
določi pristojni organ Republike Slovenije oziroma pooblaš- 
čeni laboratorij, pravilno uporabljati fitofarmacevtska sred- 
stva v skladu z navodili za njihovo uporabo ter naprave za 
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Integrirano varstvo rastlin je izvajanje vseh znanih ukrepov 
in postopkov s področja biologije, biotehnologije, žlahtnenja 
in pridelovanja rastlin, ki omogočajo minimalno uporabo fito- 
farmacevtskih sredstev, pri čemer so škode, ki jih povzročajo 
škodljivi organizmi, na ekonomsko sprejemljivem nivoju. 

2. Rastline so: 
a) žive rastline; 
b) seme, sadilni material in deli rastlin, namenjeni razmnože- 
vanju; 
c) rastlinski pridelki in proizvodi, če niso predelani ali ter- 
mično obdelani. 

3. Škodljivi organizmi so: živali, rastline, glive in mikroorga- 
nizmi v vseh razvojnih stadijih, ki lahko povzročajo škodo 
gojeni rastlini. Mikroorganizmi so: virusi, viroidi.spiroplazme, 
riketcije, mikoplazme in bakterije. 

Škodljivi organizmi so: 
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a) karantenski škodljivi organizmi so organizmi, ki pomenijo 
posebno nevarnost za rastline, ki jih napadejo, in ki terjajo 
posebne ukrepe za zatiranje ali izkoreninjenje, da se ne bi 
prenesli ali širili. 

Karantenski škodljivi organizmi se uvrščajo v sezname, in 
sicer: 

- v seznam A, se uvrščajo organizmi, ki niso ugotovljeni na 
območju Republike Slovenije, 
- v seznam B se uvrščajo organizmi, ki so ugotovljeni na 
območju Republike Slovenije; 

b) gospodarsko škodljivi organizmi so organizmi, ki na 
območju Republike Slovenije povzročajo večjo škodo in jih je 
mogoče uspešno zatirati s splošnimi oziroma posebnimi 
ukrepi. 

4. Fitofarmacevtska sredstva so vsa sredstva, ki se uporab- 
ljajo: 

a) za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in neparazit- 
skimi dejavniki; 
b) za varstvo rastlinskih pridelkov in proizvodov pred škodlji- 
vimi organizmi; 
c) za odvračanje škodljivih organizmov; 
d) za regulacijo rasti gojenih rastlin; 
e) za preprečevanje kaljenja rastlinskih pridelkov; 
f) kot dodatki sredstvom, navedenim v podtočkah a do e te 
točke za povečanje njihove učinkovitosti ali spremembo nji- 
hovih lastnosti; 
g) za neselektivno uničevanje rastlin; 
h) za povečanje odpornosti gojenih rastlin proti škodljivim 
organizmom, pri čemer ne ogrožajo okolja ter zdravja ljudi in 
živali. 

5. Feromoni so kemične snovi, ki jih izločajo žuželke oziroma 
so pridobljeni sintetično in jih zaznavajo drugi osebki iste 
vrste, pri katerih izzovejo specifično reakcijo (npr. določeno 
obnašanje ali razvojni proces). 

6. Naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev na 
biotični cilj oziroma naprave za tretiranje so stroji in naprave 
vključno z njihovimi vitalnimi elementi, ki vplivajo na natanč- 
nost nanašanja (šobe, manometri, regulatorji itd., ne pa stan- 
dardni strojni elementi kot so tesnila, matice, vijaki, zobniki; 
v nadaljnjem besedilu: naprave). Med naprave se ne štejejo 
majhni agregati na ročni pogon. 

7. Karenca je čas, ki mora preteči od zadnjega tretiranja 
s fitofarmacevtskim sredstvom do spravila ali žetve tretiranih 
rastlin. Pri uporabi fitofarmacevtskega sredstva za razkuževa- 
nje kot sta dezinfekcija oziroma dezinsekcija je karenca čas, 
ki mora preteči Qd uporabe sredstva do dajanja tretiranih 
rastlin v promet. %' 

8. Delovna karenca je čas po uporabi določenega fitofarma- 
cevtskega sredstva, v katerem nista dovoljena dostop in delo 
na tretirani površini, tretiranem polju oziroma v zaprtem pro- 
storu. 

9. Tretiranje je nanos ali vnos fitofarmacevtskega sredstva na 
rastlino, v tla ali prostore za skladiščenje, predelavo ipd. 

10. Neparazitski dejavniki so okoliščine, ugodne za razvoj 
škodljivih organizmov, na katere je mogoče vplivati (pomanj- 
kanje hranil, nepravilni odmerki fitofarmacevtskih sredstev, 
vnos drugih kemičnih snovi na rastline ter neugodni življenj- 
ski pogoji za rastline). Neparazitski dejavniki pa niso emisije iz 
okolja in ne gnojila. 

11. Karantenski nadzor je opazovanje in pregledovanje zdrav- 
stvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza, 
s katerimi se lahko prenašajo rastlinski škodljivi organizmi, 
katerih navzočnosti ni mogoče ugotoviti ob uvozu (skrite 
okužbe), na določenem delu zemljišča v predpisanem časov- 
nem obdobju, zaradi ugotavljanja in preprečevanja širjenja 
škodljivih organizmov z okuženim materialom. 

12. Fitosanitarni pregled je zdravstveni pregled pošiljk rastlin 
in rastlinskih proizvodov, s katerimi se lahko prenašajo rast- 
linski škodljivi organizmi. 

13. Pooblaščeni laboratoriji so pri organu, pristojnem za stan- 
dardizacijo, akreditirani ter od ministra, pristojnega za kmetij- 
stvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), imeno- 
vani laboratoriji za opravljanje določenih strokovnih del po 
tem zakonu. 

II. SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 

4. člen 
(služba za varstvo rastlin) 

Republika Slovenija organizira službo za varstvo rastlin kot 
obvezno republiško javno službo. 

Naloge javne službe za varstvo rastlin so: 

- napovedovanje pojava bolezni oziroma škodljivcev na pod- 
lagi ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov; 
- diagnosticiranje bolezni oziroma škodljivcev, 
- spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, karantenski nad- 
zor in vodenje evidenc o tem; 
- določanje optimalnih rokov za zatiranje škodljivih orga- 
nizmov, 
- dajanje strokovne pomoči imetnikom pri izvajanju ukrepov 
za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje škodljivih orga- 
nizmov; 
- dajanje strokovnih nasvetov imetnikom za strokovno pra- 
vilno rabo okolju prijaznih fitofarmacevtskih sredstev in upo- 
rabo tehnično brezhibnih naprav; 
- raziskovalna dejavnost s področja varstva rastlin in fitofar- 
macevtskih sredstev; 
- najmanj enkrat letno poročanje ministrstvu o gibanju škod- 
ljivih organizmov. 

Služba za varstvo rastlin sodeluje z meteorološko in drugi"11 

službami, ki spremljajo stanje na področjih, povezanih 
z zdravstvenim varstvom rastlin. 

Meteorološka služba daje službi za varstvo rastlin na razpO' 
lago vse meteorološke podatke, potrebne za opravljanja 
nalog te službe. 

Služba za varstvo rastlin se organizira v javnih zavodih, ki j"1 

ustanovi Vlada Republike Slovenija. 

Sredstva za delovanje službe za varstvo rastlin se zagotavljajo 
iz proračuna Republike Slovenije. 

III. PREPREČEVANJE POJAVA IN ZATIRANJE ŠKODLJIVIH 
ORGANIZMOV 

5. člen 
(naloge v zvezi z varstvom rastlin) 

Imetniki morajo pregledovati zemljišča, katerih lastniki so 
oziroma jih obdelujejo, prostore, v katerih so uskladiščena 
rastline, naprave za predelavo rastlin in sredstva za prevoz 
rastlin. O sumljivih znakih, ki kažejo na pojav karantenskih aH 
gospodarsko škodljivih organizmov in o sprejetih ukrepa 
morajo takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in 
gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ali najbližjo 
službo za varstvo rastlin. 

Služba za varstvo rastlin mora o pojavu in širjenju ali o nevar- 
nosti nadaljnjega širjenja škodljivih organizmov, za katera 
izve pri svojem delu, takoj obvestiti ministrstvo in dati imetni- 
kom potrebno strokovno pomoč pri zatiranju škodljivih orga- 
nizmov. 

S strokovno pomočjo po drugem odstavku tega člena so 
mišljeni zlasti ugotavljanje vrste škodljivih organizmov, izbira 
fitofarmacevtskega sredstva ter način njegove uporabe. 
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če imetnik rastlin ne izvede potrebnih ukrepov, se odredi 
njihova izvedba na njegove stroške. 

6. člen 
(naloge v zvezi z zdravstvenim varstvom semena in 

sadilnega materiala) 

Posevki za pridelovanje semena, objekti za pridelovanje gozd- 
nega semena in objekti za pridelovanje sadilnega materiala 
večletnih rastlin, enoletnic in okrasnih rastlin, morajo biti med 
rastno dobo obvezno zdravstveno pregledani v skladu s tem 
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

Seme in sadilni material, ki izvirata iz kmetijskih posevkov za 
Pridelovanje semena, objektov za pridelovanje gozdnega 
semena in iz objektov za pridelovanje sadilnega materiala 
večletnih rastlin (drevesnice, matični nasadi, zarodišča, trs- 
nice) oziroma od enoletnih ali okrasnih rastlin, ki nista bila 
zdravstveno pregledana, se ne smeta dajati v promet, niti 
uporabljati za lastne potrebe. 

Za pridelovanje semena in sadik rastlin, ki so nacionalnega 
Pomena, morajo fizične in pravne osebe, ki pridelujejo seme 
oziroma sadike, kakor tudi tisti, ki pridelujejo te rastline za 
Potrošnjo, zagotoviti razmere, ki omogočajo pridelavo zdra- 
vega semena oziroma sadik, in pri tem upoštevati navodila 
službe za varstvo rastlin. Na območju, kjer se prideluje seme 
oziroma sadike nacionalno pomembnih rastlin, je prepove- 
dano saditi seme oziroma sadike, ki je okuženo nad dovolje- 
nim odstotkom z določenim gospodarsko škodljivim organiz- 
mom. 

7. člen 
(obvezni zdravstveni pregled posevkov in objektov) 

Obvezni zdravstveni pregled posevkov in objektov iz prvega 
odstavka 6. člena tega zakona ter pridelave brezvirusnega 
semenskega in sadilnega materiala opravlja služba za varstvo 
rastlin. 

t 
se pri obveznem zdravstvenem pregledu med vegetacijsko 

dobo ugotovita na posevku ali objektu iz prvega odstavka 6. 
člena tega zakona karantenski oziroma določeni gospodar- 
sko škodljivi organizem, fitosanitarni inšpektor odredi ukrepe 
Za njegovo zatiranje in izkoreninjenje. 

0 zdravstvenem stanju posevkov in objektov iz prvega 
odstavka 6. člena tega zakona izda služba za varstvo rastlin 
Potrdilo o zdravstvenem stanju posevka oziroma objekta in 
o tem obvesti ministrstvo. 

8. člen 
(zdravstveno stanje in promet s semenom in sadilnim 

materialom) 

Za pridelovanje rastlin se ne sme uporabljati niti dajati v pro- 
met seme oziroma sadilni material, ki je okuženo s karanten- 
skim škodljivim organizmom. Seme oziroma sadilni material 
se ne sme uporabljati in ne dajati v promet tudi, če je okuženo 
z določenim gospodarskim škodljivim organizmom nad pred- 
pisanim odstotkom. 

Semena določenih rastlinskih vrst morajo biti pred dajanjem 
v promet ali pred uporabo za lastno pridelavo razkužena 
z dezinfekcijo oziroma dezinsekcijo, da se prepreči prenos 
škodljivih organizmov. 

Na deklaraciji vsakega pakiranja semena, ki je bilo dezinfekci- 
rano oziroma dezinsekcirano, morajo biti navedeni podatki 
o fitofarmacevtskem sredstvu, s katerim je bila opravljena 
dezinfekcija oziroma dezinsekcija, ter klavzula: »Seme je stru- 
peno in se ne sme uporabljati za prehrano ljudi, domačih 
živali, rib, ptic oziroma divjadi.« Ta določba se ne nanaša na 
seme, ki je bilo fumigirano. 

9. člen 
(oprema prostorov za skladiščenje) 

Skladišča in drugi prostori za skladiščenje rastlin določene 
zmogljivosti morajo imeti naprave za dezinsekcijo oziroma 
morajo izpolnjevati druge pogoje, ki so predpisani za prepre- 
čevanje pojava in za zatiranje škodljivih organizmov. 

10. člen 
(ukrepi v prostorih za skladiščenje, promet, predelavo in 

transport) 

V prostorih za skladiščenje, promet, predelavo in hrambo 
rastlin, ter v sredstvih za prevoz rastlin, v katerih so bili 
ugotovljeni škodljivi organizmi, se morajo opraviti ustrezni 
ukrepi, da se prepreči širjenje škodljivih organizmov. 

V prostore in sredstva iz prvega odstavka tega člena, v katerih 
je bil ugotovljen pojav karantenskih škodljivih organizmov, je 
prepovedano dajati ali iz njih jemati rastline in druge pred- 
mete (naprave, stroje, ipd. ), s katerimi se lahko prenese 
škodljivi organizem, dokler se škodljivi organizem ne zatre 
oziroma ne izkorenini. 

Dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter deratizacijo oziroma 
ustrezne ukrepe v prostorih iz prvega odstavka tega člena 
lahko opravi le akreditirani laboratorij, ki ga minister imenuje 
v soglasju z ministrom za zdravstvo. 

11. člen 
(prepoved gojenja in prometa ter uničevanje oziroma 

uporaba okuženih rastlin) 

Če obstoja nevarnost širitve škodljivega organizma, se lahko 
na določenem območju prepove gojenje določenih vrst rast- 
lin oziroma promet z določenimi vrstami rastlin. 

Uničenje rastlin se sme odrediti samo, če so okužene s karan- 
tenskim škodljivim organizmom, ki ga drugače ni mogoče 
zatreti, rastlin pa ni mogoče izkoristiti za jftuge namene brez 
nevarnosti širjenja karantenskih škodljivilrbrganizmov, ali če 
je gojenje teh rastlin prepovedano zaradi vzrokov, navedenih 
v tretjem odstavku 6.člena tega zakona. 

Uničenje semena, sadilnega materiala in embalaže se sme 
odrediti tudi tedaj, če so okužene z določenim gospodarsko 
škodljivim organizmom, ki ga drugače ni mogoče zatreti, 
semena, sadilnega materiala in embalaže pa ni mogoče izko- 
ristiti za druge namene brez nevarnosti širjenja škodljivega 
organizma. 

Rastline, ki se štejejo po predpisih o zdravstveni neoporečno- 
sti živil in krmili za onesnažene (kontaminirane) s fitofarma- 
cevtskimi sredstvi, je treba uničiti, če jih ni mogoče izkoristiti 
za druge namene. Soglasje za drug namen uporabe, lahko na 
podlagi kemičnih analiz izda ministrstvo. 

12. člen 
(objavljanje podatkov o škodljivih organizmih) 

Podatki o pojavu na novo odkritega karantensko škodljivega 
organizma v Republiki Sloveniji se lahko dajejo in se lahko 
objavljajo le v skladu s posebnimi predpisi. 

Nepooblaščenim organizacijam in posameznikom je prepove- 
dano dajati ali objavljati podatke o pojavu na novo odkritega 
karantenskega škodljivega organizma v Republiki Slovenije. 

13. člen 
(objekti oboroženih sil) 

Oborožene sile Republike Slovenije sprejemajo v soglasju 
z ministrstvom ukrepe za zatiranje škodljivih organizmov na 
rastlinah in objektih, ki jih uporabljajo, ter obveščajo ministr- 
stvo o njihovem pojavu ter o sprejetih ukrepih za njihovo 
zatiranje. 
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14. člen 
(naloge organov za notranje zadeve in oboroženih sil) 

Organi za notranje zadeve morajo v okviru svojih pristojnosti 
na zahtevo ministrstva pomagati pri izvajanju s tem zakonom 
določenih ukrepov za varstvo rastlin. 

Na zahtevo ministrstva morajo pri preprečevanju širjenja in 
pri zatiranju škodljivih organizmov sodelovati tudi enote obo- 
roženih sil. 

IV. ZDRAVSTVENA KONTROLA RASTLIN V PROMETU 

1. Zdravstvena kontrola rastlin v notranjem prometu 

15. člen 
(rastline, seme in sadilni material v prometu) 

Rastline se lahko dajejo v notranji promet, če niso okužene 
s karantenskimi škodljivimi organizmi, okužba z gospodarsko 
škodljivimi organizmi pa ne presega določenega odstotka, in 
če niso onesnažene z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. 

Seme oziroma sadilni material se lahko daje v notranji pro- 
met, če ni okuženo s karantenskimi in ne z določenimi gospo- 
darsko škodljivimi organizmi nad določenim odstotkom. 
Seme in sadilni material v prometu morata imeti ustrezen 
certifikat o sortnosti in kakovosti po predpisih o semenu in 
sadikah. 

16. člen 
(posebni pogoji za dajanje okuženih rastlin v promet) 

Ne glede na 15. člen tega zakona se lahko rastline, ki so 
okužene s karantenskim škodljivim organizmom ali gospo- 
darsko škodljivim organizmom nad določenim odstotkom, 
pod predpisanimi pogoji dajo v notranji promet za industrij- 
sko predelavo, neposredno porabo ali v znanstvene namene, 
če je to mogoče. . 

17. člen 
(spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin) 

Rastline z območja, okuženega s karantenskim škodljivim 
organizmom (okuženo območje), morajo biti obvezno zdrav- 
stveno pregledane v kraju nakladanja pred odpravo na 
območje, ki ni okuženo s karantenskim škodljivim organiz- 
mom, ali na drugo okuženo območje, če se prevažajo preko 
neokuženega območja. 

Semenski oziroma sadilni material mora biti obvezno zdrav- 
stveno pregledan pred odpravo iz objekta, v katerem je bil 
pridelan, dodelan ali pakiran. 

Če rastline iz prvega odstavka tega člena niso okužene 
s karantenskim škodljivim organizmom, seme oziroma sadilni 
material pa tudi z določenim gospodarskim škodljivim orga- 
nizmom nad določenim odstotkom, se izda pošiljatelju spriče- 
valo o zdravstvenem stanju rastlin v notranjem prometu, ki 
velja 15 dni po izdaji. 

18. člen 
(transport z okuženega območja) 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve železniškega, 
zračnega, cestnega in poštnega prometa, in druge osebe ne 
smejo prevažati rastlin z okuženega območja brez spričevala 
o zdravstvenem stanju. 

2. Zdravstvena kontrola rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu 

19. člen 
(mejni prehodi) 

Rastline se lahko uvažajo, izvažajo in prevažajo (v tranzitu) le 
čez določene mejne prehode. 

20. člen 
(fitosanitarno spričevalo) 

Pošiljke rastlin, deli rastlin in rastlinski proizvodi, ki se uva- 
žajo in s katerimi se lahko prenesejo škodljivi organizmi, 
morajo imeti fitosanitarno spričevalo. Rastline, namenjene 
nadaljnjemu razmnoževanju (trsne cepljenke, sadne rastline) 
morajo imeti v skladu s predpisi o semenu in sadikah tudi 
atest o poreklu, iz katerega je razvidna stopnja selekcije, ki ga 
izda država izvoznica. Vse uvožene pošiljke morajo biti zdrav- 
stveno pregledane. 

Fitosanitarno spričevalo iz prvega odstavka tega člena morajo 
imeti tudi rastline, deli rastlin in seme, ki jih posamezniki 
prinesejo v Republiko Slovenijo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se določene vrste pošiljk 
rastlin pod določenimi pogoji lahko uvažajo tudi brez fitosani- 
tarnega spričevala, če se z obveznim zdravstvenim pregledom 
na mejnem prehodu ugotovi, da niso okužene s karantenskim 
ali z določenim gospodarsko škodljivim organizmom. 

Seme rastlin, ki se uvažajo, sme biti tretirano le s fitofarma- 
cevt- skimi sredstvi oziroma le tistimi aktivnimi snovmi, ki 
imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji. 

Če obstoja nevarnost, da se z uvozom ali tranzitom rastlin 
vnese v Republiko Slovenijo škodljiv organizem, lahko mini' 
ster prepove oziroma omeji uvoz oziroma tranzit rastlin 
z določenega območja preko Slovenije. 

21. člen 
(zdravstveno stanje uvoženega semena in sadilnega 

materiala) 

Zdravstveno stanje sadilnega materiala večletnih rastlin, 
s katerim se lahko prenesejo karantenski škodljivi organizmi, 
katerih navzočnosti ni mogoče ugotoviti pri obveznem zdrav- 
stvenem pregledu na mejnem prehodu (skrite okužbe), j® 
treba na stroške lastnika spremljati pri končnem uporabniku 
(na kraju sajenja). Za te rastline je potrebno uvozno dovoije; 
nje ministrstva, ki ga mora uvoznik pri pregledu predložiti 
fitosanitarnemu inšpektorju. 

Zdravstveno stanje sadilnega materiala pod karantenskim 
nadzorom spremlja v rastni dobi služba za varstvo rastlin, ki 
mora poslati poročilo o ugotovljenem zdravstvenem stanj" 
tega materiala ministrstvu. Ugotovitev zdravstvenega stanja je 
obvezna. Zdravstveno stanje uvoženega semena in sadilnega 
materiala ugotovi služba za varstvo rastlin na zahtevo in 
stroške uvoznika pred deklariranjem in dajanjem v promet. 

Fitosanitarni inšpektor, ki ob uvozu opravi obvezen zdrav- 
stveni pregled sadilnega materiala iz prvega odstavka tega 
člena, obvesti ministrstvo in pristojnega kmetijskega inšpek- 
torja o vrsti ter količini tega materiala ter o njegovem uvoz- 
niku oziroma končnem uporabniku. Ministrstvo obvesti o tem 
obvesti službo za varstvo rastlin. 

22. člen 
(tranzit pošiljk rastlinskega izvora) 

Pošiljke rastlin, ki se prevažajo skozi Republiko Slovenijo, se 
obravnavajo kot tranzitne le, če so v zaprtih prevoznih sred- 
stvih oziroma pakirane tako, da ni možen prenos okužbe na 
okolico. Pošiljke mora spremljati originalno fitosanitarno 
spričevalo, ki ga izda pristojni organ za varstvo rastlin države 
izvoznice, razen če država uvoznica ne zahteva fitosanitar- 
nega spričevala. 

Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni, je 
obvezna fitosanitarna kontrola na mejnem prehodu. 

Tranzitne pošiljke iz prvega odstavka tega člena, ki se na 
ozemlju Republike Slovenije prekladajo v druga prevozna 
sredstva, morajo biti obvezno zdravstveno pregledane v kraju 
prekladanja. 
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23. člen 
(kraj, v katerem se opravi zdravstveni pregled) 

Pri uvozu in prevozu pošiljk rastlin skozi Republiko Slovenijo 
se opravi obvezen zdravstveni pregled: 

~ na mejnem prehodu: če se pošiljka uvozi z železniškimi, 
Gorskimi ali cestnimi prometnimi prevoznimi sredstvi; 
~ v kraju carinjenja, v katerem obstaja fitosanitarna inšpek- 
cija Republike Slovenije: če so za to zagotovljeni ustrezni 
Pogoji; 
- na kontejnerskem terminalu, kjer obstaja fitosanitarna 
inšpekcija, če je omogočeno odpiranje kontejnerjev; 
7 izjemoma tudi v krajih v notranjosti države, če se uporab- 
ljajo taka prevozna sredstva, da med prevozom ne more priti 
do okužbe. 

Železniške postaje, morske luke, letališča, cestni mejni pre- 
hodi, kontejnerski terminali in carinske pošte, kjer se opravlja 
obvezen zdravstveni pregled iz prvega odstavka tega člena, 
morajo na svoje stroške zagotoviti pogoje za varen in kakovo- 
sten zdravstveni pregled pošiljk rastlin. 

24. člen 
(uvoz v proste carinske cone in konsignacijska skladišča) 

Za pošiljke rastlin, ki se uvozijo v proste carinske cone in 
v konsignacijska skladišča v Republiki Sloveniji, veljajo iste 
določbe tega zakona kot za uvoz pošiljk rastlin. 

25. člen 
(uvoz za znanstvene In raziskovalne organizacije) 

Znanstvene in raziskovalne organizacije, ki se ukvarjajo 
s selekcijo, uvajanjem novih vrst, sort, linij in hibridov, z var- 
stvom rastlin, zbiranjem rastlin za posebne namene, lahko 
z dovoljenjem ministrstva uvozijo vzorce rastlin brez fitosani- 
tarnega spričevala. Pošiljke vzorcev rastlin morajo biti 
obvezno zdravstveno pregledane na mejni postaji in ne smejo 
biti okužene s karantenskim škodljivim organizmom. 

dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko izda samo, 
če izpolnjuje znanstvena oziroma raziskovalna organizacija 
Pogoje glede opreme, naprav, kadrov in objektov za preverja- 
nje zdravstvenega stanja rastlin, ki se jih želi uvoziti. 

26. člen 
(uvoz škodljivih organizmov) 

Uvoz živih parazitov in predatorjev škodljivih organizmov, 
kultur glivic, bakterij, virusov, mikoplazem in drugih organiz- 
mov ter feromonov in drugih pomožnih sredstev za spremlja- 
nje navzočnosti in številčnosti škodljivih organizmov je pre- 
povedan. 

Ministrstvo lahko izjemoma pod določenimi pogoji dovoli 
uvoz predmetov iz prvega odstavka tega člena, znanstvenim 
in raziskovalnim organizacijam za varstvo rastlin, če jih potre- 
bujejo za raziskovanje biotičnega zatiranja škodljivih organiz- 
mov. 

27. člen 
(zdravstveni pregled pri izvozu) 

Za pošiljke rastlin, ki se izvozijo ali ponovno izvozijo (reek- 
sportirajo) iz Republike Slovenije, tudi iz prostih carinskih 
con in konsignacijskih skladišč, se mora izdati fitosanitarno 
spričevalo v kraju nakladanja, če to zahteva država uvoznica 
ali država, skozi katero se pošiljka prevaža. 

Izjemoma se lahko opravi pregled iz prvega odstavka tega 
člena na mejnem prehodu, če ne gre za seme oziroma sadilni 
material. 

28. člen 
(dolžnosti uvoznikov in prevoznikov) 

Uvozniki in prevozniki morajo o prispetju pošiljke rastlin, ki se 
uvozi ali preklada pri prevozu skozi državo, obvestiti pristoj- 
nega fitosanitarnega inšpektorja. 

Organi carinske službe ne smejo odpremiti z mejnega pre- 
hoda in ne ocariniti pošiljk rastlin oziroma teh pošiljk poslati 
v carinjenje drugim carinarnicam, dokler jih ne pregleda fito- 
sanitarni inšpektor. 

Rastline, ki jih fizične osebe prinesejo v Republiko Slovenijo 
brez fitosanitarnega spričevala, organi carinske službe odvza- 
mejo in predajo fitosanitarnemu inšpektorju, ki rastline uniči 
v navzočnosti carinske službe. Ta določba ne velja za majhne 
količine semena povrtnin in cvetja v izvirnem pakiranju, 
v katerem se daje to seme v promet v državi pridelovalki. 

V. PROMET S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI 

29. člen 
(poddejavnosti prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi) 

Promet s fitofarmacevskimi sredstvi po tem zakonu zajema: 

- uvoz fitofarmacevtskih sredstev; 
- prodajo fitofarmacevtskih sredstev na domačem trgu ; 
- skladiščenje fitofarmacevtskih sredstev; 
- opremljanje fitofarmacevtskih sredstev (deklaracija, navo- 
dilo, oznake, merilni pripomočki); 
- sprejemanje, zbiranje in pravilno začasno skladiščenje 
ostankov fitofarmacevtskih sredstev ter uporabljene emba- 
laže. 

30. člen 
(pogoji za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi 

sredstvi) 

S prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi se lahko ukvarjajo 
podjetja, zadruge in samostojni podjetniki, ki imajo: 

- sedež ali svoje pooblaščeno podjetje v Republiki Sloveniji; 
- izpolnjujejo predpisane pogoje glede prostorov in kadrov; 
- so pred vpisom v sodni register vpisane v register pravnih in 
fizičnih oseb za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi pri mini- 
strstvu. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo med drugim 
zagotoviti tudi pogoje za ravnanje z ostanki fitofarmacevtskih 
sredstev in embalaže v skladu s predpisi o varstvu okolja in 
ravnanju z odpadki. 

Fitofarmacevtska sredstva se lahko dajejo v promet samo v za 
to predvidenih prostorih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Fizične osebe ne smejo prinašati iz tujine fitofarmacevtskih 
sredstev. 

31. člen 
(dovoljenje za promet oziroma registracija 

fitofarmacevtskega sredstva) 

Fitofarmacevtsko sredstvo se lahko da v promet le na podlagi 
dovoljenja za promet fitofarmacevtskega sredstva, ki ga 
v upravnem postopku izda ministrstvo. 

Dovoljenje za promet fitofarmacevtskega sredstva je lahko 
stalno, začasno ali izjemno in se glasi na proizvod. 

Dovoljenje za promet fitofarmacevtskega sredstva se izda na 
podlagi pozitivnega mnenja komisije za registracijo fitofarma- 
cevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo 
izmed strokovnjakov s področja fitomedicine, analitske 
kemije in zdravstva oziroma veterinarstva imenuje minister. 
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Fitofarmacevtsko sredstvo mora biti ob uvozu obvezno pre- 
gledano. 

32. člen 
(vlagatelj zahtevka) 

Vlogo za izdajo dovoljenja za promet fitofarmacevtskega 
sredstva lahko vloži: 

a) proizvajalec fitofarmacevtskega sredstva, in sicer: 
- domači proizvajalec; 
- tuji proizvajalec 
- preko svojega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji ali 
drugega podjetja oziroma samostojnega podjetnika s sede- 
žem v Republiki Sloveniji, ki ga s pogodbo pooblasti za 
zastopanje, če taka podjetja izpolnjujejo pogoje po 30. členu 
tega zakona. Zastopanje je lahko le neposredno. Pogodba 
o zastopstvu mora biti registrirana pri pristojnem organu 
Republike Slovenije in predložena ministrstvu; 
- preko zastopnika, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
glede prostorov iz 30. člena tega zakona, če pogodba o zasto- 
panju vsebuje in zastopnik tudi zagotovi dokumentacijo za 
pravilno ravnanje z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in rab- 
ljeno embalažo za proizvode, za katere je pridobil registracijo, 
ter da zastopnik jamči za proizvod v morebitnih sporih v zvezi 
z njegovo kakovostjo, rabo, in pojavi, do katerih lahko pride, 
dokler je proizvod v prometu; 

b) osebe iz 30. člena tega zakona za določena posebna 
fitofarmacevtska sredstva. 

33. člen 
(stalno dovoljenje) 

Za uvedbo postopka za pridobitev stalnega dovoljenja mora 
stranka vložiti prijavo za izvedbo bioloških in fizikalno-ke- 
mičnih preučevanj pri pooblaščenem laboratoriju in o tem 
obvestiti ministrstvo. 

Pridobitev stalnega dovoljenja je mogoča na podlagi pozitiv- 
nih rezultatov in mnenja pooblaščenih laboratorijev, ki so 
izvedli biološke in fizikalno kemične analize ter toksikološke 
ocene, in odločbe o uvrstitvi v skupino strupov, ki jo izda 
minister, pristojen za zdravstvo. 

Komisija lahko na podlagi predložene dokumentacije pred- 
laga skrajšanje postopka registracije za pridobitev stalnega 
dovoljenja. 

Stalno dovoljenje ima veljavnost največ 10 let. 

34. člen 
(začasno dovoljenje) 

Začasno dovoljenje za dajanje fitofarmacevtskega sredstva 
v promet se lahko izda, če stranka hkrati zaprosi tudi za izdajo 
stalnega dovoljenja v naslednjih primerih: 

- če je bilo fitofarmacevtsko sredstvo proizvedeno v tujini iz 
nove aktivne snovi in je v državi, kjer je proizvedeno, dobilo 
stalno dovoljenje za dajanje v notranji promet, ali 
- če je dobilo stalno dovoljenje za uporabo v proizvodnji 
kultur, za katere je sredstvo namenjeno, v najmanj dveh 
državah članicah Evropske unije ali v dveh državah s podob- 
nimi predpisi, kot jih ima Evropska unija, in se je sredstvo 
v teh državah uporabljalo vsaj dve leti, ali 
- če je bila aktivna snov s strani pristojne komisije Evropske 
unije uvrščena v pozitivno listo Evropske unije (ANEX I). 

Začasno dovoljenje za dajanje fitofarmacevtskega sredstva 
v promet se izda najdlje za dve leti na podlagi predloženih 
dokumentov iz prvega odstavka 33. člena, tega zakona. 

Fitofarmacevtsko sredstvo, ki ima začasno dovoljenje, se 
lahko uvaža in daje v promet le v količinah, ki so določene 
v dovoljenju. 

35. člen 
(obveznosti nosilca stalnega oziroma začasnega 

dovoljenja) 

Nosilec začasnega ali stalnega dovoljenja mora najmanj 
enkrat letno obveščati ministrstvo o vseh spremembah in 
novih spoznanjih, ki izhajajo iz določenega fitofarmacevt- 
skega sredstva. Ministrstvo lahko zahteva ponovno preiskavo 
določenega sredstva, kakor tudi dokaze o novih izsledkih. 

36.člen (izjemno dovoljenje) 

Izjemno dovoljenje se lahko izda le za uvoz omejenih količin 
posebnega fitofarmacevtskega sredstva. 

Osebam iz 30. člena tega zakona lahko ministrstvo izda dovo- 
ljenje za uvoz gotovih bioloških preparatov in pomožnih sred- 
stev (vabe, atraktanti), če so ti preparati v rabi v vsaj dveh 
državah Evropske unije. 

37. člen 
(stalno dovoljenje za promet fitofarmacevtskega sredstva iz 

novih aktivnih snovi) 

Za pridobitev stalnega dovoljenja za promet fitofarmacevt- 
skega sredstva, proizvedenega v Republiki Sloveniji iz novih 
aktivnih snovi, ki v tujini še niso registrirane, mora proizvaja- 
lec predložiti: 

- listine o kemičnih, toksikoloških in bioloških preiskavah, 
izvedenih na dveh priznanih inštitutih ali pristojnih medna- 
rodnih organizacijah, 
- listine o fizikalno kemičnih preiskavah pooblaščenega 
laboratorija v Republiki Sloveniji in 
- podatke o dvoletnih bioloških poskusih na območju RepU' 
blike Slovenije, ki jih opravijo pooblaščeni laboratoriji. 

Za promet fitofarmacevtskega sredstva iz prvega odstavka 
tega člena ni možno izdati začasnega dovoljenja. 

38. člen 
(dovoljenje za promet fitofarmacevtskega sredstva iz 
aktivnih snovi istega proizvajalca, iz katerih je že izdelano 

drugo fitofarmacevtsko sredstvo) 

Za fitofarmacevtska sredstva, ki so izdelana iz aktivnih snovi 
istega proizvajalca, iz katerih je izdelano enako fitofarmacevt- 
sko sredstvo, ki je že v prometu najmanj tri leta po prejemu 
stalnega dovoljenja za dajanje v promet in se je izkazalo za 
učinkovito, se lahko izda stalno dovoljenje brez predhodnih 
bioloških testov, samo na podlagi kemične in fizikalne prei- 
skave za namene in pod pogoji, ki so določeni v dovoljenju za 
istovetno sredstvo, če so urejene licenčne pravice. 

Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi, če 
proizvajalec želi obnoviti dovoljenje. 

Če vlagatelj zahteva stalno dovoljenje za enako fitofarmacevt; 
sko sredstvo, izdelano na podlagi istovetne aktivne snovi 
drugega proizvajalca, mora predhodno predložiti dokumenta- 
cijo iz 33. člena tega zakona razen bioloških testov. 

39. člen 
(podaljšanje stalnega dovoljenja) 

Za podaljšanje stalnega dovoljenja mora nosilec dovoljenja za 
promet fitofarmacevtskega sredstva, najmanj tri mesece pred 
potekom veljavnosti dovoljenja, vložiti zahtevek v skladu 
s prvim odstavkom 38. člena tega zakona. 

Če zahteva za podaljšanje dovoljenja ni vložena v roku iz 
prvega odstavka tega člena, se izda odločba o prenehanju 
veljavnosti dovoljenja za promet fitofarmacevtskega sredstva- 

Če se nosilec dovoljenja pred iztekom veljavnosti odloči, da 
določenega fitofarmacevtskega sredstva ne bo več dajal 
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v promet ali da bo začasno ustavil njegovo dajanje v promet, 
mora najmanj en mesec pred prenehanjem dajanja v promet 
'ega sredstva o tem obvestiti ministrstvo ter utemeljiti svojo 
odločitev. 

40. člen 
(preverjanje sestave fitofarmacevtskega sredstva) 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali uvažajo fitofarma- 
cevtsko sredstvo zaradi dajanja v promet, morajo za vsako 
Proizvedeno ali uvoženo količino zagotoviti listine, s katerimi 
se dokaže skladnost fizikalno kemičnih in drugih podatkov iz 
dovoljenja za promet tega sredstva z dejanskimi sestavinami. 

41. člen 
(Prenehanje In omejitev veljavnosti dovoljenja za promet 

fitofarmacevtskega sredstva) 

Če fitofarmacevtsko sredstvo ne izpolnjuje pogojev iz stal- 
nega oziroma začasnega dovoljenja ali če se med njegovo 
uporabo ugotovi, da ima negativne stranske učinke ali da 
škodljivo deluje na človeka, živali ali okolje, izda ministrstvo 
odločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za promet 
s takim fitofarmacevtskim sredstvom. 

^e se med uporabo določenega fitofarmacevtskega sredstva 
ugotovi, da ni več dovolj učinkovito za namene, določene 
v dovoljenju za promet z njim, ali da ne ustreza drugim 
Pogojem iz dovoljenja, lahko ministrstvo izda odločbo o ome- 
i'tvi njegove uporabe. 

Pravne in fizične osebe, ki pri svojem delu ugotovijo, da 
določeno fitofarmacevtsko sredstvo negativno učinkuje na 
rastline, človeka, živali oziroma okolje, morajo o tem nemu- 
doma obvestiti ministrstvo. 

42. člen 
(soglasje za vnos vzorcev fitofarmacevtskega sredstva) 

Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje 
Preiskav, demonstracijskih poskusov ali proizvodnjo, lahko za 
Preiskave, poskusno proizvodnjo v domači industriji in za 
demonstracijske poskuse prinesejo iz tujine vzorce fitofarma- 
cevtskih sredstev le s poprejšnjim soglasjem ministrstva. 

člen se nanaša tudi na začasen uvoz fitofarmacevtskih 
sredstev, za katere ni izdano dovoljenje za dajanje v promet in 
ki se bo na izrecno zahtevo tujega uvoznika uporabilo za 
dogovorjeno količino semena ali sadilnega materiala, ki je 
bila pridelana v Republiki Sloveniji in se v celoti izvozi 
v državo, katere uvoznik je zahteval uporabo tega sredstva. 

člen se uporablja tudi za točno določene količine fitofar- 
macevtskih sredstev, ki se uvozijo za dodelavo in se v celoti 
izvozijo. 

43. člen 
(pakiranje In označevanje fitofarmacevtskega sredstva) 

Fitofarmacevtsko sredstvo se lahko da v promet le v origi- 
nalno zaprtem pakiranju, in mora biti opremljeno v skladu 
s predpisi strupih, če spada med strupe. 

Deklaracija na embalaži in navodilo za uporabo morata biti 
napisana v slovenskem jeziku. 

Navodilo za uporabo fitofarmacevtskega sredstva mora biti 
usklajeno z dovoljenjem za njegovo dajanje v promet prav 
tako tudi prospekti in drugi reklamni materiali. 

fitofarmacevtskega sredstva se ne sme dati v promet, če mu 
ie potekel rok uporabe, naveden v deklaraciji. 

44. člen 
(namenskost uporabe fitofarmacevtskega sredstva) 

Fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo samo za namene, ki 

so določeni v dovoljenju za njihovo dajanje v promet, in na 
način, ki je določen v navodilu o njihovi uporabi. 

45. člen 
(uporaba fitofarmacevtskega sredstva iz zračnih plovil in iz 

avtomatskih ventilatorskih pršilnikov) 

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev iz zračnih plovil in upo- 
raba fitofarmacevtskih sredstev iz 1. skupine strupov nista 
dovoljeni. 

Uporabo ustreznih fitofarmacevtskih sredstev iz zračnih plovil 
oziroma uporabo fitofarmacevtskih sredstev iz 1. skupine 
strupov lahko izjemoma dovoli ministrstvo, če je ta način 
mogoče zatreti določen škodljivi organizem. 

V strnjenih naseljih ni dovoljena uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev iz avtomatskih ventilatorskih pršilnikov. 

46. člen 
(dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev) 

Imetniki, pooblaščeni laboratoriji in vsi, ki uporabljajo fitofar- 
macevtska sredstva: 

1. morajo skrbeti, da ta sredstva pri uporabi ne pridejo v vodo- 
toke, jezera, objekte za preskrbo s pitno vodo, na gojene 
rastline in na zemljišče, na katerem se ne uporabljajo ta 
sredstva, v skladišča kmetijskih pridelkov, v objekte za nji- 
hovo predelavo in objekte za rejo in čuvanje domačih živali, 
če bi taka raba utegnila ogroziti zdravje in življenje ljudi, 
domačih živali, rib, čebel, divjadi in drugih koristnih organiz- 
mov ali povzročiti poškodbo ali onesnaženje gojenih rastlin in 
zemlje (kontaminacija); 

2. v času, ko je najbolj nevarno za zastrupitev čebel (med 
cvetenjem gojenih rastlin), ne smejo uporabljati fitofarma- 
cevtskih sredstev, ki so za čebele nevarna, in morajo najmanj 
48 ur pred njihovo uporabo o tem na primeren, krajevno 
običajen način, obvestiti čebelarje in lovce. Uporaba insektici- 
dov je zaradi varstva čebel mogoča največ dve uri pred sonč- 
nim zahodom, na velikih kompleksih pa le po predhodni 
obvestitvi čebelarjev, ki imajo panje v oddaljenosti 3 km od 
predvidenega mesta uporabe insekticidov. Pri tem je treba 
čebelarje obvestiti o vrsti insekticidov, karenčni dobi, ter 
o času in načinu njihove nameravane uporabe; 

3. morajo pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev na parce- 
lah, ki mejijo na vrtove, hiše, vrtce, bolnišnice in druge 
podobne objekte vsaj dva dni pred pričetkom škropljenja na 
teh parcelah obvestiti omenjene sosede o datumu in uri 
škropljenja, o uporabljenem sredstvu in omogočiti dostop do 
navodila o uporabi 48 ur po škropljenju; 

4. morajo voditi evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sred- 
stev na prostem in v skladiščih. V to evidenco se vpisujejo 
podatki o vrsti in količini uporabljenega fitofarmad&tskega 
sredstva, datum uporabe in datum spravila oziroma žetve 
rastlin, da je možno preveriti upoštevanje predpisane karence 
in ostanke fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah in v zemlji; 

5. morajo ravnati z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in nji- 
hovo embalažo v skladu s predpisi. 

47. člen 
(izvajalci ukrepov zdravstvenega varstva rastlin) 

Ukrepe zdravstvenega varstva rastlin lahko izvajajo le gospo- 
darske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, ki izpolnju- 
jejo za to predpisane pogoje. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kmetje izvajajo 
ukrepe zdravstvenega varstva rastlin na svojih zemljiščih in 
v svojih prostorih. Če pa opravijo predpisan izpit iz varstva 
rastlin, imajo ustrezno tehnično opremo in znanje, ter dovo- 
ljenje upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, lahko 
izvajajo te ukrepe tudi v okviru medsebojne sosedske pomoči. 
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Tržni pridelovalci rastlin za prehrano ljudi in živali morajo 
imeti preizkus znanja s področja varstva rastlin. Će pa sami 
uporabljajo naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, 
morajo imeti tudi ustrezno tehnično znanje, kar dokazujejo 
s potrdilom pooblaščene institucije. 

VI. POGOJI ZA DAJANJE NAPRAV V PROMET IN ZA NAD- 
ZOR NAD NJIHOVIM DELOVANJEM V ČASU OBRATO- 
VANJA 

48. člen 
(atestiranje in certificiranje naprav) 

V promet se smejo dajati le naprave, s katerimi je ob predpi- 
sani strokovni rabi in upoštevanju navodil mogoče za okolje 
čim manj škodljivo tretiranje objektov s fitofarmacevtskimi 
sredstvi. 

Proizvajalec mora na svojo zahtevo in svoje stroške pridobiti 
certifikat za naprave, ki morajo biti pred dajanjem v promet 
preizkušene in zanje izdan certifikat. 

Naprave certificirnega tipa se označijo z znakom o skladnosti. 

Tipski certifikat o skladnosti naprave je uporabno dovoljenje 
za napravo in velja do preklica. 

49. člen 
(redni pregledi naprav) 

Imetniki certificirnega tipa naprav lahko uporabljajo le 
naprave, ki imajo znak o rednem pregledu. 

Naprave certificirnega tipa za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev, ki so v uporabi, morajo biti pregledane vsake tri leta. 

Naprave certificirnega tipa, s katerimi se izvajajo ukrepi var- 
stva rastlin drugim, morajo biti pregledane vsako leto. 

Naprave certificirnega tipa, ki so v uporabi, pregledujejo na 
stroške imetnika pooblaščeni servisi, ki so regijsko razpore- 
jeni po državi. Na podlagi pozitivnega izida se izda znak 
o pregledu. 

Če se pri pregledu ugotovijo pomanjkljivosti, pooblaščeni 
servis naloži imetniku naprave, da poskrbi za njihovo 
odpravo. Če lastnik naprave v določenem roku ne odpravi 
pomanjkljivosti, se naprava ne označi z znakom o pregledu. 

Register naprav certificirnih tipov, ki so uspešno prestale 
redni pregled, vodijo pooblaščeni servisi. Naprave, ki niso 
uspešno prestale rednega pregleda, se izbrišejo iz registra. 

VII. OI&KODNINE IMETNIKOM RASTLIN 

50. člen 
(pogoji za odškodnino) 

Imetnik rastlin ima pravico do odškodnine, če pristojni 
inšpektor v skladu s tem zakonom odredi uničenje rastlin in 
embalaže: 

- če je izvršil vse ukrepe za varstvo rastlin, ki jih je dolžan 
izvesti po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi pod- 
lagi, ter po odločbah oziroma odredbah pristojnega organa, 
in 

- če je obvestil o pojavu škodljivih organizmov pristojni 
organ ali najbližjo službo za varstvo rastlin takoj, ko je za 
pojav izvedel. Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se 
ne plača, če se škodljivi organizem pojavi pri uvozu rastlin 
oziroma med karantenskim nadzorom po prvem odstavku 21. 
člena tega zakona. 

Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se določi po trt11 

vrednosti uničenih rastlin. 

Odškodnina se plača iz proračuna Republike Slovenije. 

51. člen 
(postopek za izplačilo odškodnine) 

Postopek za izplačilo odškodnine se začne ne zahtevo i"16'' 
nika uničenih rastlin. Imetnik mora zahtevku priložiti predi* 
sano dokumentacijo. V postopku za ugotavljanje odškodnin 
se takse ne plačujejo. 

O upravičenosti do odškodnine in o njeni višini odloča fitos* 
nitarni inšpektor v upravnem postopku. Višino odškodnii* 
ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje pristojni inšpekto' 

Zoper odločbo pristojnega inšpektorja glede višine odšKO^ 
nine ni dovoljena pritožba in tudi ni mogoč upravni spo^ 
Imetnik rastlin lahko v 30 dneh po vročitvi odločbe iz druge!) 
odstavka tega člena predlaga pristojnemu sodišču, da odrrw 
odškodnino. Isto lahko stori, če pristojni inšpektor odločbe j* 
izda ali je stranki ne vroči v 60 dneh od vložitve zahteve z' 
izplačilo odškodnine. 

O zahtevkih iz tretjega odstavka tega člena odloča pristoji111 

sodišče v nepravdnem postopku. 

VIII. PRISTOJBINE IN STROŠKI 
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52. člen 
(pristojbine) 

Pristojbine plačujejo uvozniki, izvozniki, prevozniki rastlin, 
se prevažajo preko ozemlja Republike Slovenije in se 
prelagajo, za obvezne preglede rastlin v notranjem prometu 
v prometu čez državno mejo (uvoz, tranzit in izvoz) ter 
preglede pri uvozu fitosanitarnih sredstev, ki jih opravi 'i,osa

ki 
nitarni inšpektor na meji ali v notranjosti oziroma kmetiji 
inšpektor v notranjosti. 

Višino pristojbine iz prvega odstavka tega člena določi Vla^a 

Republike Slovenije. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena so prihodek pro'3' 
čuna Republike Slovenije. 

53. člen 
(stroški) 

Stroške preiskave fitofarmacevtskih sredstev v postopku 
izdajo dovoljenja za njihovo dajanje v promet ter postopka 2' 
ponovno preiskavo ter izdelavo strokovnega mnenja komis'1 
plača podjetje oziroma organizacija, ki je vložila zahtevo 
dovoljenje. 

Stroške preiskav rastlin pri uvozu, ki so bile opravljene 
zahtevo fitosanitarnega inšpektorja, plača imetnik rastlin, P' 
katerem so bili vzeti vzorci za preiskavo. 

Stroške za izdajo certifikata o skladnosti nosi vlagatelj zal1' 
tevka, stroške za izdajo znaka skladnosti naprav za nanas3' 
nje, nosi tisti, ki je dal napravo v pregled. 

Uvozniki, izvozniki in prevozniki preko državnega ozemlja, ^ 
rastline prelagajo, nosijo stroške, ki nastanejo v zvezi z izvai3' 
njem ukrepov za varstvo rastlin. 

IX. PODZAKONSKI PREDPISI 

54. člen 
(predpisi Vlade Republike Slovenije) 

Vlada Republike Slovenije: 
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triu "stanovi javne zavode, v katerih je služba za varstvo rastlin; 
določa višino pristojbin za zdravstvene preglede rastlin po 

3 ilenu tega zakona. 

55. člen 
(predpisi ministra) 

5"nister izda naslednje podzakonske predpise k temu za- 
tonu: 

" toznam A in seznam B karantenskih škodljivih organizmov 
•točka 3. člena); 
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji 

"opravljanje nalog po tem zakonu (13. točka 3. člena); 
"o pogojih, ki jih morajo glede prostorov, opreme in kadrov 
"službo za varstvo rastlin izpolnjevati javni zavodi /4. člen/; 
" o času in načinu opravljanja obveznega zdravstvenega 
j'egleda, merilih za ugotavljanje zdravstvenega stanja posev- 

in objektov (prvi odstavek 6. člena); 
"0 rastlinah nacionalnega pomena (tretji odstavek 6. člena); 
* o dovoljenem odstotku okužbe z določenim gospodarsko 
Vodljivim organizmom (četrti odstavek 6.člena); 
* o obrazcu potrdila o zdravstvenem stanju posevka oziroma 
^jekta (tretji odstavek 7. člena); 
"s8znam rastlinskih vrst, katerih seme mora biti pred daja- 
"ism v promet oziroma lastno uporabo razkuženo (drugi 
"^stavek 8. člena); 
~ o pogojih, ki jim morajo glede opreme za dezinsekcijo in 
®[uge ukrepe izpolnjevati skladišča in drugi prostori za skla- 
danje rastlin (9. člen); 
?o načinu uničevanja rastlin (prvi, drugi in tretji odstavek 11. 
Mena); 
* o objavljanju podatkov o pojavu na novo odkritega karan- 
8nskega škodljivega organizma (12.člen) ; 
" o pogojih za dajanje okuženih rastlin v promet (16. člen) ; 
* o območjih, okuženih s karantenskim škodljivim organiz- 
em (17. člen); 
v o obrazcu spričevala o zdravstvenem stanju rastlin (tretji 
0c|stavek 17. člena); 
I"0 mejnih prehodih, preko katerih se lahko rastline uvažajo, 
l2važajo oziroma prevažajo v tranzitu (19. člen); 
* o vsebini zahtevka za izdajo fitosanitarnega spričevala in 
0 obrazcu fitosanitarnega spričevala(prvi odstavek 20. člena); 
" 0 rastlinah, ki se lahko uvažajo brez fitosanitarnega spriče- 
"a|a, in o pogojih za tak uvoz (tretji odstavek 20. člena); 
* o vrstah sadilnega materiala za katero se zdravstveno 8'snje preverja pri končnem uporabniku na kraju sajenja in 
0 Pogojih za spremljanje zdravstvenega stanja tega sadilnega 
Materiala (21. člen); 
"" o načinu opravljanja obveznega zdravstvenega pregleda 
P°šlljk rastlin in načinu ravnanja z uvoženimi pošiljkami rast- 
1 ki ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu in predpisih, 

''danih na njegovi podlagi iz (20., 21., 22. člen) 
~ o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti, v katerih se 
JPravlja zdravstveni pregled pošiljk rastlin (drugi odstavek 23. 
"ena); - o podrobnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za 
Promet s fitofarmacevt- skimi sredstvi (30. člen); 
- o načinu uveljavljanja dovoljenja za promet s fitofarmacevt- 
"<im sredstvom, sestavi komisije, vsebini vloge za izdajo 
dovoljenja ter vsebini dovoljenja (31. člen); 

o vsebini zahtevka za biološka in fizikalno — kemična 
Preučevanja fitofarmacevtskih sredstev, o merilih in ocenah 
•®r o učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (izvedba biolo- 5kih in fizikalno kemičnih preučevanj (33. člen); 
"T seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je izdano 
Ovoljenje za dajanje v promet, za katera je dovoljenje nehalo v®ljati, katerih ime je spremenjeno ali je spremenjeno ime 

Njihovega proizvajalca ali pooblaščenega podjetja, ali katerih 
J'Poraba je spremenjena, razširjena, prepovedana ali omejena 
(33., 34., 36., 37., 38., 39., 41. člen); 

o pogojih za uvoz vzorcev fiotofarmacevtskih sredstev ter 
0 načinu vlaganja zahtevkov za tak uvoz (42. člen); 
.7 o pakiranju, vsebini deklaracije in navodila za uporabo 
"tofarmacevtskega sredstva (43. člen); 
"* o pogojih za uporabo fitofarmacevtskih sredstev iz 1. sku- 
pne strupov in o pogojih za uporabo fitofarmacevtskih sred- 

stev iz zračnih plovil (45. člen) - o dolžnosti uporabnikov in 
o uporabi fitofarmacevtskih sredstev (46. člen); 
- o evidencah in obrazcu za vodenje evidenc o uporabi 
fitofarmacevt- skih sredstev (46. člen); 
- o jemanju vzorcev rastlin in zemlje za ugotavljanje ostankov 
fitofarmacevtskih sredstev (4. točka 46. člena in prvi odstavek 
15. člena); 
- o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ukrepov zdrav- 
stvenega varstva rastlin (prvi odstavek 47. člena); 
- o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz varstva 
rastlin ter iz tehničnega znanja o napravah za nanašanje 
fitofarmacevstskih sredstev (drugi in tretji odstavek 47. 
člena); 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za standardizacijo, 
o napravah in njihovih sestavnih delih, ki morajo biti presku- 
šene in certificlrane preden gredo v promet, o tehničnih 
zahtevah, katerim morajo ustrezati naprave, vrstah preskusov 
in pregledov naprav ter o označevanju naprav z znaki o sklad- 
nosti (48. člen); 
- o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni servisi za 
preizkušanje naprav (četrti odstavek 49. člena) 
- o vsebini in načinu vodenja registra naprav certificirnih 
tipov, ki so uspešno prestale redni pregled (49. člen); 
- o načinu in pogojih za uveljavljanje odškodnine za uničene 
rastline (51. člen); 
- o vsebini in načinu opravljanja posebnega izpita iz fitome- 
dicine (58. člen); 
- o izkaznici in znački fitosanitarnega inšpektorja (59. člen); 
- druge, če so potrebni za izvajanje tega zakona oziroma 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 

X. POOBLASTILA MINISTRSTVA 

56. člen 
(pooblastila) 

Ministrstvo ima pri izvajanju tega zakona poleg pooblastil iz 
55. člena tega zakona predvsem naslednja pooblastila: 

1. odredi, da je določen del meje Republike Slovenije pod 
stalnim nadzorstvom; 

2. omeji ali prepove uvoz ali prevoz posameznih vrst rastlin 
čez območje Republike Slovenije, če je nevarnost, da se 
z uvozom ali prevozom prenesejo škodljivi organizmi (peti 
odstavek 20. člena); 

3. omeji ali prepove prehajanje ljudi čez državno mejo, če se 
pojavi na mejnem območju Republike Slovenije ali v sosednji 
državi v večji razsežnosti karantenski škodljivi organizem; 

4. uvede karantensko nadzorstvo nad posameznimi vrstami 
rastlin, ki se uvozijo za gojenje; 

5. odredi na določenem območju prepoved gojenja posamez- 
nih vrst, sort ali klonov kmetijskih in gozdnih rastlin; 

6. odredi obvezno sodelovanje imetnikov pri zatiranju škodlji- 
vih organizmov ter uporabo njihove opreme v ta namen; 

7. omeji ali prepove promet posameznih vrst rastlin; 

8. spremlja pojave in gibanja škodljivih organizmov v Repu- 
bliki Sloveniji in v tujini in objavi zbirno poročilo o gibanju 
škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji enkrat letno 
v ustrezni strokovni publikaciji; 

9. vodi zbirno evidenco o karantenskih in gospodarsko škod- 
ljivih organizmih in izdaja njihove sezname; 

10. imenuje enega ali več s strani Nacionalne akreditacijske 
službe akreditiranih laboratorijev za izvajanje strokovnih 
nalog po tem zakonu in certifikacijskih organov za ugotavlja- 
nje skladnosti naprav z zahtevami tehničnega predpisa in vodi 
o njih register; 

11. vodi register tipov naprav, za katere je bil izdan certifikat 
o skladnosti; 
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12. imenuje pooblaščene servise za pregled naprav za nana- 
šanje fitofarmacevtskih sredstev; 

13. odreja vse druge ukrepe, ki so potrebni za izvajanje tega 
zakona. 

XI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

57. člen 
(fitosanitarni in kmetijski inšpektor) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, opravljajo fitosanitarni in kmetijski inšpek- 
torji. 

Fitosanitarni inšpektorji opravljajo nadzor na meji in v notra- 
njosti države razen nadzora na področju notranjega prometa 
s fitofarmacevt- skimi sredstvi in njihove rabe, kar je v pristoj- 
nosti kmetijskih inšpektorjev. 

Fitosanitarni in kmetijski inšpektor imata poleg pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti ter pooblastil, ki jih imata po splošnih 
predpisih o inšpekciji, tudi pravice, obveznosti, odgovornosti 
in pooblastila po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi 
podlagi. 

Pritožba zoper odločbo fitosanitarnega in kmetijskega 
inšpektorja ne zadrži izvršitve odločb, izdanih na podlagi 60. 
in 61. člena tega zakona. 

58. člen 
(pogoji za imenovanje za inšpektorja) 

Za fitosanitarnega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki 
ima končan visokošolski študij agronomske smeri in oprav- 
ljen poseben izpit iz fitopatologije ter izpolnjuje druge 
splošne pogoje za delo v inšpekciji oziroma upravi. 

59. člen 
(izkaznica in značka fitosanitarnega inšpektorja) 

Fitosanitarni inšpektorji morajo imeti izkaznico in na vidnem 
mestu pripeto značko, s katero se izkazujejo, da so fitosani- 
tarni inšpektorji. Nošenje službenih znakov je v toku službe 
obvezno. 

60. člen 
(pravice, obveznosti, odgovornosti in pooblastila 

fitosanitarnega inšpektorja) 

Fitosanitarni inšpektor ima po tem zakonu in predpisih, izda- 
nih na njegovi podlagi, predvsem naslednje pravice, obvezno- 
sti, odgovornosti in pooblastila: 

I. na področju zdravstvene kontrole in notranjega prometa 
rastlin 

1. da pregleduje zemljišča in rastline, prostore za hrambo in 
predelavo rastlin in rastlinskih izdelkov, sredstev za transport 
rastlin, rastline v notranjem prometu; 

2. da pregleduje dokumetnacijo državnih organov, podjetij, 
zadrug, samostojnih podjetnikov in fizičnih oseb, zavodov in 
drugih organizacij in skupnosti v zvezi z zdravstvenim var- 
stvom rastlin in prometom s fitofarmacevtskimi sredstvi; 

3. da opravlja obvezne zdravstvene preglede pošiljk rastlin 
v notranjem prometu in izdaja spričevalo o zdravstvenem 
stanju pošiljke; 

4. da jemlje vzorce rastlin zaradi preverjanja, če so okužene 
s karantenskimi ali gospodarsko škodljivimi organizmi; 

5. da na stroške imetnika zemljišč, rastlin, prostorov oziroma 
transportnih sredstev odredi potrebne ukrepe, zlasti nasled- 
nje: 

- da z odločbo v upravnem postopku odredi dezinfekcij ' 
dezinsekcijo oziroma deratizacijo, če je to potrebno, ter w 1 

zoruje izvajanje teh ukrepov; 1 

- da z odločbo prepove, da se določen čas na določen®1' 1 

območju Republike Slovenije gojijo določene rastline, S®5' 
je tam pojavil določeni karantenski škodljivi organizem111 

prepove dostop v kraj, dokler se nevarnost širjenja karant®"- 

sko škodljivega organizma ne odpravi; 
- da z odločbo odredi uničenje rastlin, ki jih je prepoved#1® 
gojiti, odredi uničenje okuženih rastlin, rastlin, kontamini''' 
nih s fitofarmacevtskimi sredstvi oziroma uničenje določeni1 
plevelov; 
6. da pregleduje ali pravne in fizične osebe izpolnjuj®!® 
pogoje za skladiščenje rastlin, promet s fitofarmacevtski"" 
sredstvi in začasno prepove opravljanje dejavnosti, če po90' 
niso izpolnjeni. 

Če imetnik odrejenih ukrepov ne izvede, inšpektor v izvrSf" 
nem postopku zagotovi izvršitev ukrepov. 

II. na področju zdravstvene kontrole rastlin in prometa $ 
državno mejo 

1. da opravlja stalno zdravstveno kontrolo rastlin v prorT^ 
čez državno mejo (uvoz, izvoz, tranzit) in izdaja fitosanita"1" 
spričevalo o stanju pošiljk rastlin; 

2. da na stroške uvoznika jemlje vzorce rastlin in fitofar^ 
cevtskih sredstev, da bi ugotovil zdravstveno stanje pošiF 
rastlin oziroma kakovost fitofarmacevtskega sredst"f 
Pošiljka ostane pod carinskim nadzorstvom, dokler niso zna" 
rezultati analiz; 

3. da preverja, ali je za pošiljko rastlin, ki se uvozi, izda^ 
soglasje ministrstva, če je tako soglasje predpisano, ali I® 
pošiljka opremljena z ustreznimi dokumenti in so izpolnjen 

drugi pogoji po tem zakonu in drugih predpisih, ki ureja) 
pridelavo in promet rastlin. Če ugotovi, da omenjeni po90) 

niso izpolnjeni, z odločbo prepove uvoz rastlin; 

4. da z odločbo prepove uvoz, izvoz ali tranzit pošiljke ras'1'" 
ali embalaže, če nima fitosanitarnega spričevala, kadar je.*® 
potrebno, ali če se ugotovi, da je okužena s karantensk^ 
škodljivim organizmom ali z določenim gospodarsko škodr 
vim organizmom nad določenim odstotkom, ki ga na kra,J 
uvoza ni mogoče zatreti z dezinfekcijo ali dezinsekcijo ® 
z določbo odredi, da se pošiljka vrne pošiljatelju ali uniči. 
ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, oziroma vza|J® 
in uniči rastline, ki jih posamezniki prinesejo v Republf? 
Slovenijo. Hkrati odredi preventivne ukrepe, da se prep<e 

širjenje okužbe; 

5. da na stroške uvoznika ali izvoznika z odločbo 
dezinsekcijo in dezinfekcijo rastlin, ki se uvozijo, ali tran*'"" 
rajo, da prepreči prenašanje škodljivih organizmov v Rep" 
bliko Slovenijo, pa tudi rastlin, ki se izvozijo, če to zahte'3 
država uvoznica; 

6. z odločbo odredi uničevanje rastlin in embalaže; 

7. da z odločbo prepove promet rastlin, okuženih s karante"! 
skim oziroma gospodarsko škodljivim organizmom 
dopustnim odstotkom; 

8. z odločbo prepove uvoz semena, tretiranega s fitofarrtf 
cevtskimi sredstvi, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji 

9. da z odločbo odredi začasno skladiščenje rastlin, fitofarfl13' 
cevtskih sredstev ali naprav, dokler se ne ugotovi njihov 

zdravstvena neoporečnost ali primernost za promet; 

10. da na stroške uvoznika jemlje vzorce sumljivih rasti)'' 
zaradi ugotavljanja ostankov fitofarmacevstkih sredstev 
odredi začasno skladiščenje pod carinskim nadzorstvo"1, 

dokler niso znani rezultati analize. 

Če se izkaže, da so rastline onesnažene, z odločbo prepov0 

uvoz takih rastlin; 
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11. da preverja, ali je za fitofarmacevtsko sredstvo, ki se uvozi, 
izdano stalno, začasno ali izjemno dovoljenje za njegovo 
dajanje v promet v Republiki Sloveniji oziroma soglasje za 
uvoz teh sredstev, če se tako soglasje zahteva, in preverja, če 
podjetje, ki uvaža, izpolnjuje pogoje za promet s fitofarma- 
cevtskimi sredstvi, in ali je fitofarmacevtsko sredstvo pri- 
merno opremljeno z ustrezno deklaracijo in navodilom. Če 
omenjeni pogoji niso izpolnjeni, z odločbo prepove uvoz 
•itofarmacevtskega sredstva; 

12. da ugotavlja, če je za naprave za nanašanje in njihove 
elementi izdan slovenski certifikat o skladnosti. V primeru, da 
naprave oziroma elementi nimajo certifikata o skladnosti, 
začasno prepove uvoz ter uvozniku z določbo naloži, da 
v določenem roku pridobi certifikat o skladnosti. Če certifikat 
o skladnosti v tem roku ni pridobljen, mora fitosanitarni 
inšpektor z določbo prepovedati uvoz take naprave ali ele- 
mentov; 

13. nadzira skladnost deklaracije fitofarmacevtskega sredstva 
z dejansko vsebnostjo ter prepove promet; 

14. da nadzira izvajanje ukrepov o dezinfekciji in dezinsekciji 
ter drugih ukrepov, ki jih je odredil na podlagi tega zakona; 

15. da opravi druga dejanja in odredi tudi druge ukrepe glede 
varstva rastlin in fitofarmacevtskih sredstev v skladu s tem 
zakonom, na njegovi podlagi izdanih predpisov ter z obvez- 
nostmi po mednarodnih pogodbah. 

61. člen 
(pravice, obveznosti, odgovornosti in pooblastila 

kmetijskega inšpektorja) 

Kmetijski inšpektor ima po tem zakonu in predpisih, izdanih 
na njegovi podlagi, predvsem naslednje pravice, obveznosti, 
odgovornosti in pooblastila: 

I- na področju kontrole fitofarmacevtskih sredstev 

1. da izda odločbo o prepovedi prometa s fitofarmacevtskimi 
sredstvi podjetjem, ki dajejo fitofarmacevtska sredstva 
v notranji promet, če ne izpolnjujejo pogojev iz 30. člena tega 
zakona; 

2. da pred dajanjem v promet nadzira fitofarmacevtska sred- 
stva, ki so pri nosilcu dovoljenja za dajanje v notranji promet; 

3. da brezplačno jemlje vzorce fitofarmacevtskih sredstev 
zaradi preverjanja kemičnih in fizikalnih lastnosti, ter 
začasno, dokler niso znani rezultati analiz, z odločbo prepove 
promet s sumljivimi sredstvi; 

4. da izda odločbo o prepovedi dajanja v promet fitofarma- 
cevtskih sredstev, ki ne ustrezajo pogojem iz dovoljenja za 
njihovo dajanje v promet, če jim je potekel rok uporabe, ali ne 
izpolnjujejo drugih pogojev iz tega zakona; 

5. da pregleduje poslovne knjige in listine podjetij oziroma 
drugih pravnih in fizičnih oseb ter posameznikov, ki oprav- 
ljajo samostojno dejavnost, v zvezi z izvajanjem predpisov za 
varstvo rastlin in s fitofarmacevtskimi sredstvi, ter ob ugotov- 
ljenih nepravilnostih izda ureditveno odločbo in odredi 
ukrepe, da se te pomanjkljivosti odpravijo; 

6. da pregleduje objekte za promet in skladiščenje fitofarma- 
cevtskih sredstev ter ob ugotovljenih nepravilnostih izda 
odločbo o prepovedi prometa, dokler se te pomanjkljivosti ne 
odpravijo; 

7. da nadzira podjetja in druge pravne osebe in posameznike 
glede izvajanja predpisov o karenci v zvezi z uporabo fitofar- 
macevtskih sredstev 

8. da na stroške imetnika jemlje vzorce rastlin za preverjanje 
pravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev in zaradi ugotavlja- 
nja reziduov in da z odločbo začasno prepove promet sumlji- 
vih rastlin, dokler niso znani rezultati analize, in če je analizni 

izvid pozitiven, z odločbo prepove promet rastlin in odredi 
ukrepe za uničenje. 

II. na področju zdravstvene kontrole in prometa rastlin 

1. da z odločbo prepove promet semena oziroma sadilnega 
materiala, ki nima certifikata, zdravstvenega spričevala, ali 
deklaracije o zdravstvenem stanju; oziroma če sta pomanjk- 
ljiva, izda odločbo o začasni prepovedi prometa, dokler se 
nepravilnosti ne odpravijo Če pristojni kmetijski inšpektor pri 
kontroli semena in sadilnega materiala v prometu ne more 
ugotoviti njunega zdravstvenega stanja, lahko da vzorce 
semena in drugega sadilnega materiala na stroške lastnika 
pregledati pooblaščenemu laboratoriju; 

2. da pregleduje objekte za promet in skladiščenje rastlin ter 
ob ugotovljenih nepravilnostih izda ureditveno odločbo in 
odredi ukrepe, da se te pomanjkljivosti odpravijo 

lil. na področju naprav za nanašanje 

1. da z odločbo za določen čas do odprave pomanjkljivosti, 
prepove uporabo naprav, za katere ni bil izdan certifikat 
o skladnosti ali ni bil izdan znak o pregledu ali je njegova 
veljavnost prenehala. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

62. člen 
(gospodarski prestopki) 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 SIT se kaznuje za 
gospodarski prestopek podjetje ali druga pravna oseba; 

1. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena oziroma 
drugim odstavkom 15. člena tega zakona oziroma predpisom, 
izdanim na njegovi podlagi; 

2. če v nasprotju s tem zakonom oziroma predpisom, izdanim 
na njegovi podlagi, goji ali daje v promet rastline, katerih 
gojenje oziroma promet je prepovedan (prvi odstavek 11. 
člena); 

3. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena oziroma 
predpisom, izdanim na njegovi podlagi; 

4. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena oziroma 
predpisom, izdanim na njegovi podlagi; 

5. če uvozi ali prepelje v tranzitu posamezne vrste rastlin, 
katerih uvoz ali tranzit je omejen ali prepovedan, pa se tako 
v državo prenese karantenski ali določeni gospodarsko škod- 
ljivi organizem (peti odstavek 20. člena); 

6. če ne organizira povratnega toka ostankov in rabljene 
embalaže fitofarmacevtskih sredstev (drugi odstavek 30. 
člena); 

7. če da v promet fitofarmacevtsko sredstvo brez dovoljenja 
(prvi odstavek 31. člena) ali če da v promet fitofarmacevtsko 
sredstvo, za katero je bila izdana odločba o prenehanju veljav- 
nosti dovoljenja (drugi odstavek 39. člena in prvi odstavek 41. 
člena); 

8. če ravna v nasprotju s 45. členom; 

9. če uporabi fitofarmacevtsko sredstvo v nasprotju s 1. do 3. 
točko 46. člena tega zakona oziroma predpisom, izdanim na 
njegovi podlagi; 

10. če v nasprotju z 48. členom tega zakona oziroma predpi- 
som, izdanim na njegovi podlagi, daje v promet necertificirne 
naprave. 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori gospodarski presto- 
pek iz prvega odstavka tega člena. 
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63. člen 
(gospodarski prestopki) 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 SIT se kaznuje za 
gospodarski prestopek podjetje oziroma organizacija ali 
druga pravna oseba: 

1. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena oziroma 
v nasprotju z navodili službe za varstvo rastlin; ( 

2. če da v promet ali uporablja za lastne potrebe seme ozi- 
roma sadilni material, ki ni bilo zdravstveno pregledano (drugi 
odstavek 6. člena); 

3. če ne izvede ukrepov, odrejenih za zatiranje in izkoreninje- 
nje karantenskega ali določenega gospodarsko škodljivega 
organizma (drugi odstavek 7. člena); 

4. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena; 

5. če ne opravi dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije pro- 
storov za skladiščenje, predelavo ali hrambo rastlin ali sred- 
stev za prevoz rastlin, v katerih je ugotovljen škodljivi organi- 
zem (prvi odstavek 10. člena); 

6. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10 člena; 

7. če ne uniči rastlin, ki so trajno onesnažene (kontaminirane) 
s fitofarmacevtskimi sredstvi in ki jih ni mogoče izkoristiti za 
druge namene (četrti odstavek 11. člena); 

8. če uporablja rastline, ki so trajno onesnažene (kontamini- 
rane) s fitofarmacevtskimi sredstvi, za prehrano ljudi ali 
koristnih živali brez soglasja pristojnega organa v republiki ali 

občini (četrti odstavek 11. člena) 

Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori gospodarski presto- 
pek iz prvega odstavka tega člena. 

64. člen 
(prekrški samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 SIT se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti stori katero izmed dejanj iz 62. ali 63. člena tega 
zakona. 

65. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če v deklaraciji vsakega pakiranja semena, ki je bilo dano 
na dezinfekcijo ali dezinsekcijo, ni navedeno sredstvo, s kate- 
rim je bila opravljena ta dezinfekcija ali dezinsekcija, ali če ni 
navedena predpisana klavzula (tretji odstavek 8. člena); 

2. če ravna v nasprotju z 12. členom; 

3. če brez obveznega zdravstvenega pregleda odpravi sadilni 
material iz objekta, v katerem je bil pridelan, dodelan ali 
pakiran (drugi odstavek 17. člena); 

4. če da uvoženo seme v promet ali ga uporablja za lastne 
potrebe, preden je bilo ugotovljeno njegovo zdravstveno sta- 
nje (drugi odstavek 21. člena); 

5. če pred iztekom veljavnosti dovoljenja v predpisanem roku 
ne obvesti pristojnega organa o prenehanju proizvodnje ali 
o začasni ustavitvi proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev 
(tretji odstavek 39. člena); 

6. če ne obvesti pristojnega organa o fitofarmacevtskem sred- 
stvu, za katero pri svojem delu ugotovi ali izve, da negativno 

deluje na rastline, človeka ali človekovo okolje (tretji odstavek 
41. člena); 

7. če ravna v nasprotju s 40. členom; 

8. če ravna v nasprotju s 43. členom. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

66. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če uvozi brez dovoljenja ministrstva žive parazite in preda- 
torje žuželk, kulture glivic, bakterij, virusov, mikoplazem, i" 
drugih organizmov ter pomožna sredstva za spremljanje nav- 

zočnosti in številčnosti škodljivih organizmov (26.člen) 

2. če navede v navodilu, prospektih ali drugem reklamne^ 
materialu podatke, ki so v nasprotju z dovoljenjem (tretji 
odstavek 43. člena); 

3. če ne izvede ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor. 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

67. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki stori prekr- 
šek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če nima potrebne opreme in naprav ali če ne izpolnjuje 
drugih predpisanih pogojev (9. člen) 

2. če uvozi ali prepelje v tranzitu pošiljke rastlin mimo določe- 
nih mejnih prehodov (19. člen); 

3. če izvaja dezinfekcijo, dezinskecijo oziroma deratizacijo in 
za to ne izpolnjuje pogojev oziroma za to ni pooblaščen (tretji 
odstavek 10. člena); 

4. če uvozi pošiljko rastlin, preden je bila obvezno zdrav- 
stveno pregledana (prvi odstavek 21. člena); 

5. če ravna v nasprotju z 22. členom; 

6. če izvozi ali reeksportira pošiljko rastlin brez fitosanitar- 
nega spričevala, kadar je to obvezno (prvi odstavek 27. člena); 

7. če opravlja promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, ne da bi za 
to izpolnjeval pogoje (2. alinea prvega odstavka 30. člena); 

8. če prodaja fitofarmacevtska sredstva izven prostorov iz 
tretjega odstavka 30. člena. 

9. če uvozi fitofarmacevtsko sredstvo preden ga obvezno 
pregleda fitosanitarni inšpektor (31. člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

68. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za prekr- 
šek podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 
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1- če ne obvesti ministrstva ali najbližje službe za varstvo 
rastlin pojavu škodljivega organizma (prvi odstavek 5. člena); 

2. če ne obvesti ministrstva o pojavu in širjenju škodljivega 
organizma ali o nevarnosti njegovega nadaljnjega širjenja ali 
če ne da zahtevane strokovne pomoči pri zatiranju škodlji- 
vega organizma (drugi odstavek 5. člena); 

3. če ne obvesti fitosanitarnega inšpektorja o pošiljki rastlin, 
ki se uvozi ali prevaža v tranzitu, oziroma o pošiljki fitofarma- 
cevtskih sredstev, ki se uvozi (prvi odstavek 28. člena); 
4- če prinese iz tujine vzorce fitofarmacevtskih sredstev brez 
Poprejšnjega soglasja ministrstva (42. člen); 

5- če ne vodi evidence v skladu s četrto točko 46. člena; 

6- če uporablja napravo brez veljavnega znaka o rednem 
Pregledu (49. člen) 

2 denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

69. člen 
(prekrški fizičnih oseb) 

2 denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje za prekr- 
šek fizična oseba; 

1- če ravna v nasprotju s 26. členom; 

2. če prinese iz tujine fitofarmacevtsko sredstvo (četrti odsta- 
vek 30. člena); 

3. če z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in embalažo ravna 
v nasprotju s 5. točko 46. člena; 
4- če stori katero od dejanj iz 1., 5., 8. ali 9. točke 62. člena, 

5- če stori katero od dejanj iz 1., 4., 5. ali 6. točke 63. člena. 

70. člen 
(mandatne kazni) 

2 denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju 
samem, se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori katero 
od dejanj iz 2. in 4. točke 62. člena ali 1., 2., 3., 4., 6., 7., točke 
63. člena tega zakona. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

71. člen 
(nedokončani postopki za registracijo fitofarmacevtskih 

sredstev) 

Postopek za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, za katere 
do uveljavitve tega zakona ni bilo izdano dovoljenje za dajanje 
v promet, se nadaljuje po določbah tega zakona. 

72. člen 
(rok za preizkus znanja za kmete in trine proizvajalce hrane) 

Kmetje, ki izvajajo ukrepe zdravstvenega varstva rastlin dru- 
gim, in tržni proizvajalci hrane morajo opraviti preizkus zna- 
nja iz 47. člena tega zakona v 4 letih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Če ne opravijo preizkusa znanja v roku, se jim prepove oprav- 
ljati te dejavnosti. 

73. člen 
(rok za poseben izpit iz fitomedicine za fitosanitarne 

inšpektorje) 

Fitosanitarni inšpektorji morajo poseben izpit iz fitomedicine 
iz 58. člena tega zakona opraviti v enem letu od uveljavitve 
tega zakona. Osebe, ki bodo postali fitosanitarni inšpektorji 
po uveljavitvi tega zakona, morajo opraviti ta izpit v enem letu 
od imenovanja. 

Fitosanitarnemu inšpektorju, ki izpita ne opravi v roku iz 
prejšnjega odstavka, preneha delovno razmerje naslednji dan 
po izteku roka. 

74. člen 
(rok za izdajo novih podzakonskih predpisov) 

Podzakonski predpisi, predvideni v tem zakonu, se izdajo 
v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

75. člen 
(podzakonski predpisi, ki ostanejo v veljavi) 

Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo: - Pra- 
vilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljke rastlin 
v notranjem prometu (Uradni list SFRJ, št. 46/77); 
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski 
objekti za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin (Uradni list 
SFRJ, št. 53/77); 
- Pravilnik o načinu pošiljanja poročil in podatkov o pojavih 
rastlinskih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za preprečeva- 
nje njihovega širjenja in njihovo zatiranje (Uradni list SFRJ, št. 
61/77); 
- Pravilnik o načinu uničevanja rastlin, za katere je odrejeno, 
da se uničijo (Uradni list SFRJ, št. 4/78); 
- Pravilnik o načinu obveznega zdravstvenega pregleda 
pošiljk rastlin, ki se uvažajo, izvažajo in prevažajo v tranzitu, in 
o načinu njihovega uničevanja (Uradni list SFRJ, št. 69/83 in 
29/86); 
- Pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in 
objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozd- 
nih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 56/86, popr. 3/87); 
- Pravilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljke 
rastlin, ki se izvozijo ali reeksportirajo (Uradni list SFRJ, št. 32/ 
87); 
- Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za notranji promet 
sredstev za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 32/91); 
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in 
drugi prostori za skladiščenje rastlin in podjetja, ki se ukvar- 
jajo z dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo 
prostorov (Uradni list SFRJ, št. 33/91); 
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja 
oziroma druge pravne osebe, katere dejavnost je promet 
sredstev za varstvo rastlin na debelo in drobno (Uradni list 
SFRJ, št. 36/91); 
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja 
oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je proizvodnja 
sredstev za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/91); 
- Pravilnik o pogojih, pod katerimi smejo podjetja oziroma 
druge pravne osebe opravljati biološke prve preiskave in 
preiskave fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti sredstev 
za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/91); 
- Odredba o pogojih za promet s kostanjevim rakom okuže- 
nih plodov in lesa pravega kostanja (Uradni list SFRJ, št. 40/ 
77); 
- Odredba o območjih, ki so okužena s karantenskimi rastlin- 
skimi boleznimi in škodljivci (Uradni list SFRJ, št. 67/78); 
- Odredba o prepovedi in omejitvi uvoza in tranzita posamez- 
nih vrst rastlin, da se prepreči vnašanje bakterijskega hruše- 
vega ožiga - Ervvinia amylovora (Burili) Winslow et al. (Uradni 
list SFRJ, št. 40/91); 
- Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje 
bakterijskega hruševega ožiga (Uradni list SFRJ, št. 13/91); 
- Odredba o prepovedi in omejitvi uvoza in tranzita posamez- 
nih vrst rastlin in o določitvi karantenskega nadzorstva nad 
posameznimi vrstami rastlin, ki se uvozijo za gojitev (Uradni 
list SFRJ, št. 60/77); 
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- Seznami karantenskih in gospodarsko škodljivih bolezni in 
škodljivcev (Uradni list SFRJ, št. 28/90); 
- Navodilo o objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti 
novo karantenskih rastlinskih bolezni in škodljivcev (Uradni 
list SFRJ, št. 40/91); 
- Uredba o ustanovitvi mejnih postaj za varstvo rastlin 
(Uradni list RS, št. 45/93); 
- Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede 
rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tran- 
zitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 40/93); 
- Odredba o mejnih prehodih, čez katere se smejo uvažati, 
izvažati in v tranzitu prevažati pošiljke rastlin (Uradni list RS, 
št. 39/93, popr. 45/93); 
- Odredba o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se 
prepreči nevarnost vnašanja ogrčic (Globodera pallida 
(Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (VVollenvveber) 
Behrens), (Uradni list RS, št. 5/94 in 8/94); 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovo- 
ljenje za promet v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/ 
93); 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so prenehala 
veljati dovoljenja za promet (Uradni list RS, št. 8/94) 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila izdana 
dovoljenja za promet (Uradni list -RS, št.8/94) 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila dovo- 
ljenja za promet podaljšana (Uradni list RS, št. 8/94) 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila dovo- 
ljenja za promet spremenjena ali dopolnjena (Uradni list RS, 
št. 8/94) 
- Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega 
fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93); 
- Odločba o pooblastitvi organizaciji za spremljanje zdrav- 
stvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza 
(Uradni list RS, št. 39/93); 
- Odločba o pooblastitvi organizaciji za opravljanje bioloških 
prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvede- 
nih iz novih aktivnih snovi (Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93); 
- Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, 
fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin 
(Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93); 
- Uredba o območjih, na katerih je dovoljeno gojiti ribez in 
zeleni bor (Uradni list SRS, št. 4/78); 
- Odlok o zatiranju prosene /koruzne/ vešče na območju SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 20/78); 
- Odlok o obveznem uničevanje češminovega grma ter div- 
jega oziroma podivjanega hmelja (Uradni list SRS, št. 20/78); 
- Pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo in 
deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (Uradni list 
SRS, št. 22/80); 
- Pravilnik o zahtevani opremi in strokovni usposobljenosti 
delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo dezinsek- 
cijo, dezinsekcijo ali deratizacijo tretjim osebam in 
o postopku opravljanja tega dela (Uradni list SRS, št. 22/80); 
- Odredba o varstvu čebel pred kemičnimi sredstvi za varstvo 
rastlin (Uradni list SRS, št. 23/77); 
- Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne 
organizacije združenega dela za opravljanje obveznih zdrav- 
stvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje 

semena, objektov za pridobivanje gozdnega semena in objek- 
tov za pridobivanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 4/ 
78); 
- Odločba o pooblastitvi določenih strokovnih organizacij 
združenega dela za opravljanje obveznih zdravstvenih pregle- 
dov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov za 
pridelovanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje 
sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 10/78); 
- Navodilo o zdravstvenem spričevalu za pošiljke rastlin 
v notranjem prometu (Uradni list SRS, št. 5/66). 

76. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo 

veljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se na območju Republike 
Slovenije preneha uporabljati Zakon o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

- Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci (Uradni 
list SRS, 16/77 in 42/86); 
- Uredba o zatiranju majskega hrošča (Uradni list LRS, št. 17/ 
48), potrjena z odlokom Ljudske skupščine LRS (Uradni list 
LRS št. 23/48); 
- Odlok o razglasitvi češpljevega kaparja in sadne pršice za 
rastlinske škodljivce (Uradni list LRS, št. 5/58); 
- Odlok o razglasitvi ribezove rje, krompirjeve plesni in pro- 
gaste žitne rje za nevarne rastlinske bolezni (Uradni list LRS, 
št. 7/60); 
- Odlok o gospodarsko škodljivih rastlinskih boleznih in 
škodljivcih na območju SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 13/ 
78); 
- Odredba o obvezni tematiki tečaja in opravljanju preizkusa 
znanja za prodajalce sredstev za varstvo rastlin (Uradni list 
SRS, št. 9/78); 
- Navodilu o izkaznici republiškega in občinskega inšpek- 
torja, inšpektorja za varstvo rastlin in živinorejskega inšpek- 
torja (Uradni list SRS, št. 24/67); 
- Odločba o pooblastitvi strokovne organizacije združenega 
dela za obveščanje javnosti o pojavih in gibanju nevarnejših 
karantenskih in gospodarsko škodljivih in tudi drugih rastlin- 
skih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za njihovo prepreče- 
vanje in zatiranje (Uradni list SRS, št. 20/77); 
- Odlok o spremembi odloka o zatiranju prosene (koruzne) 
vešče na območju Slovenije (Uradni list SRS, št. 9/85); 
- Odredba o obvezni tematiki tečaja in opravljanja preizkusa 
znanja za prodajalce sredstev za varstvo rastlin (Uradni list 
SRS, št. 9/78). 

77. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

hkon naj bi uredil zdravstveno varstvo gojenih rastlin, pre- 
učevanje škodljivih posledic uporabe fitofarmacevtskih 
5redstev za ljudi in okolje, promet fitofarmacevtskih sredstev, 
•''omet in uporabo naprav za nanašanje škropiv, zdravstveno 
kontrolo rastlin na državni meji in inšpekcijski nadzor nad 
panjem tega zakona. 

hkon naj bi določil, da je treba izvajati zdravstveno varstvo 
'tetlin na način, ki ne ogroža zdravja ljudi, živali in okolja in 
"Porabo po sodobnih spoznanjih zdravju neškodljivih fitofar- 
">acevtskih sredstev, ki se vključujejo v koncept integriranega 
"8rstva rastlin. Za strokovno podlago izvajanja integriranega 
v*rstva rastlin se ustanavlja služba za varstvo rastlin s progno- 
Mčno službo v okviru javnih zavodov. 

Opredeljeni naj bi bili pojmi, ki so uporabljeni v zakonu. Med 
'^farmacevtska sredstva se po tem zakonu prištevajo vsa 
sodstva, ki se nanašajo na rastlino z namenom, da se jo 
tešiiti pred škodljivimi organizmi ali se spodbuja njena lastna 
Spornost oziroma se ji daje zaščito pred zunanjimi vplivi 
Molja. Poleg biotskih dejavnikov so tako v zakonu oprede- 
'l*ni tudi abiotski dejavniki /vpliv okolja na gojene rastline, 
Misije itd./. Izrazi rastlinske bolezni, škodljivci in pleveli so 
Omenjani s pojmom »škodljivimi organizmi.« 
pomembno mesto namenja zakon napravam za nanos fitofar- 
macevtskih sredstev. 

" tesni povezavi z zdravstvenim varstvom rastlin je pridelova- 
le semena večletnih rastlin, zato zakon predvideva obvezno 
Nravstveno kontrolo teh na podlagi zakona in podzakonskih 
Predpisov, ki bodo izdani. 

Zakon naj bi naložil obveznosti fizičnim in pravnim osebam, 
*° gre za širši družbeni interes pri pridelovanju semena /npr. 
Pridelovanje semenskega krompirja/, da se prepreči širjenje 
škodljivih organizmov iz okuženih v neokužena območja 
'^okužene nasade/. 
posebej so opredeljena zemljišča, s katerimi bodo upravljale 
oborožene sile Republike Slovenije, na katerih se morajo tako 
*°t na drugih zemljiščih, na ustrezen način izvajati ukrepi 
vsrstva rastlin. 

Predvidevajo se strožje zahteve za opravljanje prometa s fito- 
'ermacevtskimi sredstvi in sicer bodo lahko izvajala notranji 
Promet podjetja in samostojni podjetniki, ki so domači proiz- 
vajalci, tuji proizvajalci preko svojih ali pooblaščenih podjet- 
ij oziroma podjetnikov v R Sloveniji, ki so vpisani v register 
Pri pristojnem republiškem upravnem organu za varstvo rast- 

(pristojni organ) in ki izpolnjujejo zahteve glede izobrazbe 
^edrov, glede ustreznih skladišč, in imajo pripravljene možno- 
sti za zbiranje ostankov fitofarmacevskih sredstev in odrab- 
1'jene embalaže. V promet s sredstvi za varstvo rastlin se šteje 
'udi pravilno ravnanje z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in 
°drabljene embalaže. To bo posebej opredeljeno s posebnim 
Predpisom, ki ga bo izdalo Ministrstvo za varstvo okolja. 
s tem je dan poudarek o ekološko varnemu ravnanju 
* odpadki tega področja. 
p°djetja oziroma podjetniki, ki imajo dovoljenje za promet 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, smejo uvoziti biološke pri- 
pravke za varstvo rastlin in pomožna sredstva /vabe, atrak- 
tante/ za notranji promet, ki se uporabljajo v vsaj dveh drža- 
Vah ES. Pravna oziroma fizična oseba, ki uvaža ta sredstva, si 

ora priskrbeti dovoljenje pristojnega organa. 

Registracija fitofarmacevtskih sredstev predvideva podobno 

proceduro, kot jo poznajo v Evropski skupnosti, ki pa je 
povzeta po nemški. Dovoljenje za promet izda pristojni organ 
na podlagi pozitivnega mnenja republiške komisije za regi- 
stracijo fitofarmacevtskih sredstev pri Ministrstvu za kmetij- 
stvo in gozdarstvo, in pozitivnega mnenja komisije za strupe, 
pri Ministrstvu za zdravstvo. Dovoljenje je lahko začasno, 
stalno ali izjemno. Za izdajo dovoljenja za dajanje sredstva za 
varstvo rastlin v notranji promet mora komisija preučiti 
podatke o fizikalno - kemijskih, bioloških in toksikoloških 
lastnostih. Podrobnejša navodila o dokumentaciji, ki jo mora 
predložiti podjetje, ki zaprosi za dovoljenje za dajanje sred- 
stev za varstvo rastlin v notranji promet, bodo opredeljena 
v posebnem pravilniku. 

V skladu z normativi ES se na novo omenja Anex I, to je 
pozitivna lista sredstev za varstvo rastlin. Na podlagi pozitiv- 
nega mnenja komisije lahko pristojni organ izda začasno 
dovoljenje za notranji promet sredstvom, ki so dobila dovolje- 
nje za dajanje v promet za isti namen rabe v dveh državah ES 
ali so dobila dovoljenja za vpis v Anex I. Za registracijo 
sredstev za varstvo rastlin /stalno dovoljenje/, je potrebno 
opraviti biološke teste na predpisan način. Trajanje poskusov 
se lahko na predlog komisije tudi skrajša. Dovoljenja sred- 
stvom za varstvo rastlin se dajo za notranji promet za dobo 10 
let. Nosilec dovoljenja je dolžan obveščati komisijo o učinkih 
sredstva najmanj enkrat letno. 

Sredstvom, ki so proizvedena v Republiki Sloveniji iz novih 
aktivnih snovi in še niso registrirana v tujini, mora proizvaja- 
lec priložiti toksikološke analize dveh renomiranih institucij 
ali ustrezne mednarodne organizacije. 

Sredstvu, ki se je izkazalo kot učinkovito in mu je poteklo 
dovoljenje /10 let/, je mogoče dovoljenje obnoviti /podaljšati/. 

Poseben poudarek je dan vodenju evidence o porabi fitofar- 
macevtskih sredstev pri porabnikih, kar bo omogočalo boljši 
nadzor inšpekciji za kontrolo reziduov na živežu. 

Predvidena je možnost izvajanja uslug na področju zatiranja 
škodljivih organizmov. Izvajalec teh uslug mora opraviti ustre- 
zen strokovni izpit s poznavanja varstva rastlin kot tudi iz 
tehničnega dela. 

Naprave za nanašanje /aplikacijo/ sredstev za varstvo rastlin 
morajo biti pred prvim dajanjem v promet certificirane, 
naprave ki so že v uporabi, pa po določenem času uporabe, 
tudi testirane zaradi ugotavljanja njihove tehnične brezhibno- 
sti, za kar bo izdan znak od skladnosti. 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona je v pristojnosti fitosani- 
tarne in kmetijske inšpekcije, ki bo organizirana v skladu 
z zakonom o upravi. 

/nSpekciji se dajejo nova pooblastila pri opravljanju nadzor- 
stva nad izvajanjem zakona in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi. Predvideva se pooblastilo inšpektorju za kaznovanje 
določenih prekrškov na kraju samem. 

V prehodnih določbah so določeni roki za opravljanje preiz- 
kusov znanja za tržne proizvajalce hrane in inšpektorje. Dolo- 
čeni so zakoni in podzakonski predpisi, ki se prenehajo upo- 
rabljati oziroma prenehajo veljati, prav tako so navedeni pred- 
pisi, ki do sprejema novih ostanejo v veljavi. Ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo naj bi vse predpise uskladilo z novim 
zakonom oziroma izdalo nove predpise v enem letu od nje- 
gove uveljavitve. 
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Predlog zakona o KMETIJSKO GOZDARSKIH ZBORNICAH - EPA 589 ! 

- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKIH 
ZBORNICAH, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo 
in gozdarstvo, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah 

UVOD 

I. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Sedanjo zbornično organiziranost na področju gospodarstva 
ureja zlasti zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. I. RS, 
št. 14/90). Po tem zakonu je Gospodarska zbornica Slovenije 
kot pravna oseba samostojna strokovno-poslovna organiza- 
cija, ki opravlja naloge za razvijanje tržnega gospodarstva, 
svobodnega podjetništva in spodbujanje konkurence. Naloge 
Gospodarske zbornice Slovenije so v zakonu naštete le pri- 
meroma. Poleg nalog, ki jih opravlja izključno v interesu 
članov, lahko Gospodarska zbornica Slovenije izvršuje javna 
pooblastila, ki se določijo z zakonom. 

Z uveljavitvijo sedanjega zakona o Gospodarski zbornici Slo- 
venije je prenehal veljati prejšnji zakon o združevanju organi- 
zacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske 
zbornice (Ur. I. SRS, št. 28/78). Tako so prejšnja splošna 
združenja, organizirana za posamezne gospodarske panoge, 
med njimi tudi splošni združenji kmetijstva in gozdarstva, že 
ob uskladitvi zbornične organiziranosti z zakonom iz leta 
1990 izgubila položaj pravne osebe. Kot oblike delovanja in 
odločanja za dejavnosti oziroma področja so v okviru zbor- 
nice ustanovljene sekcije in panožne organizacije, za 
območja pa enote zbornice. Sekcije opravljajo naloge, ki so 
določene s statutom zbornice glede na potrebe posameznih 
dejavnosti oziroma panog. V okviru sekcij se člani, ki oprav- 
ljajo istovrstno ali sorodno dejavnost povezujejo v panožne 
organizacije oziroma strokovne skupine. Položaj sekcije 
imata tudi obrtna zveza (sedaj zbornica) in zadružna zveza, 
ustanovljena za področje kmetijstva in gozdarstva v republiki. 
Obrtna zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije sta kot 
kolektivni članici zbornice pravni osebi s pravicami, obvez- 
nostmi in odgovornostmi, določenimi v skladu s svojim statu- 
tom in statutom zbornice. 

Za gospodarske subjekte, ki jih določa zakon, je članstvo 
v Gospodarski zbornici Slovenije obvezno. Obvezne člane je 
mogoče razvrstiti v tri kategorije. 

Neposredno so v Gospodarsko zobrnico Slovenije včlanjena 
podjetja in druge pravne osebe (razen kmetijskih in gozdar- 
skih zadrug), ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo 
sedež v Republiki Slovoniji. Tako so neposredni člani Gospo- 
darske zbornice Slovenije ne glede na pravno obliko in last- 
nino tudi (do lastninskega preoblikovanja) pretežno podjetja 
z družbenim kapitalom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav- 
nostjo. 

Preko Obrtne zbornice Slovenije se v Gospodarsko zbornico 
Slovenije povezujejo fizične osebe, ki kot posamezniki samo- 
stojno opravljajo gospodarsko dejavnost, obratovalnice, 
obrtne zadruge in druge oblike združevanja obrtnikov. 

Poleg Obrtne zbornice Slovenije ima položaj kolektivne?3 

člana Gospodarske zbornice Slovenije Zadružna zveza Slov®* 
nije, ki je ustanovljena za celotno območje Republike Slove- 

nije in povezuje kmetijske in gozdarske zadruge in drug® 
oblike zadružnega organiziranja na področju kmetijstva 1,1 

gozdarstva. 

Po zakonu o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92 in 7/93) članstvo 
zadrug v zadružnih zvezah ni več obvezno. Z odpravo dri« 
bene lastnine v zadružništvu so tudi kmetijske in gozdars*® 
zadruge postale prostovoljne in samostojne gospodars*® 
organizacije, ki imajo namen pospeševati gospodarske kori5' 
svojih članov. 

Ob interesnem zastopstvu zadrug in posredno zadružnik"' 
v včlanjenih zadrugah je zakon o zadrugah predvidel nov 

naloge tudi za zadružne zveze (na primer naloge, poveza"® 
z vračilom in upravljanjem nekdanjega zadružnega premo#" 
nja, z zadružno revizijo in druge naioge). Zakon o zadrugah! 
splošen predpis, zato zadružno organiziranje in povezovali 
zadrug (kmetijskih, potrošniških in drugih) v zadružne zve*® 
ni več obvezno omejeno na posamezne dejavnosti oziroma"' 
vrste zadrug. 

Po veljavni ureditvi torej kmetje niso vključeni v obstoji' 
zbornični sistem neposredno in obvezno kot drugi samostol" 
gospodarstveniki (podjetniki), temveč samo delno 'J 
posredno - preko kmetijskih in gozdarskih zadrug in šeto"° 
pogoju, da so kmetijske in gozdarske zadruge včlanje" 
v zadružno zvezo, ki je ustanovljena za območje celot" 
države in je kolektivna članica Gospodarske zbornice. 

Zadružne zveze, ki so po veljavnem zakonu o zadrugah 
oziroma bodo organizirane za posamezna območja oziro"1 

za celotno območje države, in predvidene kmetijsko 90Z^ 
ske zbornice po predlaganem zakonu so torej avtonom"® 
organizacije z različnim članstvom in različnimi nalogami.*, 
se ne izključujejo, temveč dopolnjujejo. To dokazujejo tu° 
preizkušeni modeli v tistih državah, kjer kmetijske zbornice1" 
kmetijski zadružni poslovni sistemi že več desetletij nepf®1.' 
goma uspešno sodelujejo (na primer Francija) oziroma, kje'1 
ob obveznem članstvu (kmetov) v kmetijskih zbornic8 

obvezno tudi članstvo zadrug v eni od revizijskih zadružn|r 

zvez (na primer Avstrija, Nemčija). 

Zaradi ločene zbornične organiziranosti zadružnega in dos®" 
danjega družbenega kmetijstva na eni strani in samo delne 
posredne vključenosti kmetov v zbornični sistem na dru9 
strani so bile v prejšnji skupščini Republike Slovenije P 
volitvah v letu 1990 že dane pobude za zakonsko uredil0 

kmetijsko gozdarske zbornice kot organizacije, ki bi povez"' 
vala kmete in druge gospodarske subjekte na področju km®j 
tijstva in gozdarstva ter enotno zastopala njihove koristi p 
državnimi organi. 
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Predlagani zakon naj bi zato uredil ustanovitev, položaj, član- 
stvo, naloge in financiranje Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in območnih kmetijsko gozdarskih zbornic. 

U- temeljna načela zakona 

Temeljna načela zakona so naslednja: 

t-Zaradi zastopanja koristi kmetijstva in gozdarstva, svetova- 
la in pospeševanja se v skladu s tem zakonom ustanovijo 
kmetijsko gozdarske zbornice. Poslanstvo kmetijsko gozdar- 
skih zbornic obsega predstavniško (zastopniško), sveto- 
valno in pospeševalno funkcijo. V tem okviru lahko zbornice 
opravljajo tudi določene naloge državne uprave in prispevajo 
* večji učinkovitosti in zmanjševanju stroškov državne 
"prave. 

2- Kmetijsko gozdarske zbornice so javnopravna združenja in 
temeljijo na obveznem članstvu fizičnih in pravnih oseb, ki se 
v pomembnem obsegu ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko 
dejavnostjo. Obveznost članstva v kmetijsko gozdarskih zbor- 
nicah utemeljujejo zlasti tile razlogi: 
a) Načelo obveznega zborničnega članstva je že uveljavljeno 
*a gospodarske organizacije in nosilce - posameznike v vseh 
drugih gospodarskih dejavnostih, razen v kmetijstvu, gozdar- 
ju in ribištvu. Koristi omenjenih treh panog v zborničnem 
sistemu ne morejo biti enakopravno zastopane, če načelo 
obveznega članstva ne velja tudi za kmetijsko gozdarske 
®ornice. Z zakonom določena predstavnika funkcija kmetij- 
skih zbornic je posebej pomembna zaradi dolgoročno upada- 
jočega števila kmetijskega prebivalstva in zniževanja deleža 
kmetijstva in gozdarstva v družbenem proizvodu ob tem, ko 
Parašča pomen kmetijstva in gozdarstva v pogledu ekoloških 
ln socialnih funkcij, 

b) Ob prostovoljnih kmetijskih združenjih je obvezno in 
®notno zastopstvo gospodarskih subjektov v kmetijstvu in 
gozdarstvu potrebno zaradi izravnave različnih interesov, ki 
'*hajajo že iz različnih naravnih, gospodarskih in socialnih razmer, v katerih se opravljata kmetijska in gozdarska dejav- 
nost. Zaradi raznolikosti teh razmer prostovoljna združenja 
'*ražajo pretežno posamične in skupinske interese, tako 
Slede na velikost obratov in organizacijsko obliko (kmetije, 
Udruge, druge gospodarske organizacije), glede na proiz- 
vodne usmeritve (poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo, sadjar- 
®,vo. vinogradništvo, vrtnarstvo in podobno), glede na pride- 
'ovalne razmere (ravninski, hribovski, gorski in kraški svet), način gospodarjenja (osebe, ki jim je kmetijstvo edini, glavni 
8'i dopolnilni poklic), pridelovalna območja (gorski, ravninski 
kmetje) in druge okoliščine. Takšen položaj krepi moč 
državne uprave, ki si za dialog in posvetovanje o posameznih 
Zadevah lahko svojevoljno izbira različne partnerje, lahko tudi 
na račun šibkejših oziroma nezastopanih slojev v kmetijstvu. 

3. Pogoji za obvezno članstvo v kmetijsko gozdarskih zborni- 
cah so po predlaganem zakonu določeni tako, da bo članstvo 
Zbornice zajelo pretežno večino fizičnih in pravnih oseb 
v kmetijstvu. 

Zaradi približanosti članom tega večjega vpliva članov na 
odločanje in poslovanje zbornice, je s predlaganim zakonom 
Predvidena decentralizirana organiziranost kmetijskega 
zl>orničnega sistema. Tako je predlagana ustanovitev sedmih 
območnih kmetijsko gozdarskih zbornic (s sedeži v Celju, 
pranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novemu mestu in 
Novi Gorici), za vso državo pa ustanovitev Kmetijsko gozdar- 
ske zbornice Slovenije s sedežem v Ljubljani. Glede na razpo- 
?žljive gmotne, kadrovske in druge vire predlagana decentra- 
Hzirana zbornična organiziranost optimalno združuje v dolo- 
čenih pogledih nasprotujoči si težnji po čim večji približanosti 
članom in po zadostni učinkovitosti. Posebej velja poudariti, 
da se predlagana območna zbornična organiziranost naslanja 
Pa že vpeljano regijsko organizacijo kmetijskih, živinorejskih 
•n veterinarskih zavodov oziroma kmetijske strokovne sveto- 
valne službe v okviru Republiške uprave za pospeševanje 
kmetijstva in na območno razmestitev kmetijskih srednjih šol. 

Z naslonitvijo zborničnega sistema utečeno teritorialno orga- 
niziranost strokovne svetovalne službe v kmetijstvu, ki bi 
prešla v sestav zbornic, je mogoče reorganizacijo izvesti raz- 
meroma hitro in z majhnimi stroški. S tem bi bil omogočen 
uspešen začetek dela kmetijsko gozdarskih zbornic brez 
nepotrebnih dodatnih zagonskih stroškov na vseh treh pred- 
videnih delovnih področjih - zastopstvo, svetovanje in po- 
speševanje. 

- Zbornice so samoupravna združenja, ki jih upravljajo člani. 
Najvišji organ državne in območne kmetijsko gozdarske zbor- 
nice je svet, v katerega člani po večinskem sistemu volijo 
svetnike za dobo štirih let. Svet voli predsednika, podpredsed- 
nika, upravni odbor in nadzorni odbor. Z zakonom lahko 
zbornice pridobijo javno pooblastilo za opravljanje določenih 
nalog državne uprave. Kot javnopravna združenja delujejo 
zbornice pod nadzorom države. Nadzorstvo nad republiško 
in območnimi zbornicami opravlja Vlada Republike Slovenije, 
nadzor nad območnimi zbornicami pa tudi republiška zbor- 
nica. Po načeli subsidiarnosti je republiška zbornica pristojna 
za tiste zadeve, ki presegajo delovno območje posamezne 
območne zbornice 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

a) Ocena stroškov delovanja kmetijsko gozdarskih zbornic 

Finančna ocena stroškov delovanja kmetijsko gozdarskih 
zbornic predpostavlja temeljne rešitve, predvidene v zakon- 
skem predlogu: 

- ustanovitev republiške zbornice in sedmih območnih 
zbornic, 
- organi republiške zbornice so svet, upravni odbor, pred- 
sednik in dva podpredsednika ter nadzorni odbor, za poslova- 
nje pa skrbi zbornični urad, ki ga vodi direktor, 
- organi območne zbornice pa so svet, upravni odbor, pred- 
sednik in dva podpredsednika, za poslovanje pa skrbi tajni- 
štvo, ki ga vodi tajnik. 
- tako v republiški kot v območni zbornici bodo organizirani 
različni strokovni odbori za preučevanje problematike v posa- 
meznih področjih in za pripravo strokovnih predlogov. 

Stroški delovanja, ocenjeni v tisoč SIT: 
A. REPUBLIŠKA ZBORNICA 

Svet 
- 45 članov x 4 seje 

Upravni odbor 
- 11 članov x 8 sej 

Predsednik in podpredsednika 
- 1/3 oz. 1/9 del. čas 

Nadzorni odbor 
- 7 članov x 4 seje 

Zbornični urad 
- direktor 
- pravnik 
- administrat. 
- računov, st. 
- mat. str. 

Strokovni odbori 
- 5 x 9 članov x 4 seje 

SKUPAJ REPUBLIŠKA ZBORNICA 

B. OBMOČNE ZBORNICE 

Svet 
15 članov x 4 seje 

Upravni odbor 
- 5 članov x 8 sej 

720 

352 

1.667 

112 

3.000 
2.000 
1.500 

200 
4.500 

720 

14.771 

1.680 

1.120 
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Predsednik in podpredsednika 
- 1/3 oz. 1/9 del. čas 

Tajništvo območnih zbornic 
- tajnik • 
- pravnik 
- administrat. 
- računov, st. 
- mat. str. 

Strokovni odbori 
- 5 x 7 članov x 4 seje 

SKUPAJ 7 OBMOČNIH ZBORNIC 

11.667 

21.000 
14.000 
10.500 

1.400 
31.500 

3.920 

96.787 

REPUBLIŠKA IN OBMOČNE KMETIJSKO GOZDARSKE 
ZBORNICE SKUPAJ 111.557 

Skupni stroški delovanja kmetijsko gozdarskih zbornic bodo 
znašali torej po prvi oceni približno 111.557.000,00 SIT letno. 

Predlagatelj je ocenil tudi stroške za delo ene same zbornice 
v državi z območnimi izpostavami. V tem primeru bi zaradi 
neobstojanja organov zbornic na ravni regij sicer prihranili 
med 5-10% stroškov ali do 10 milijonov tolarjev letno, s tem 
pa bi bilo bistveno okrnjeno poslanstvo, zaradi katerega so 
zbornice ustanovljene in približanost zborničnega odločanja 
članstvu. 

Glede na predvideno število članov kmetijsko gozdarske 
zbornice in oceno stroškov za njeno delovanje bi v letu 1994 
znašala prispevna stopnja za zbornični prispevek A (od kata- 
strskega dohodka) priblžino 1,3%, za zbornični prispevek 
C pa 0,055% od zneska obračunane amortizacije in vkalkulira- 
nih plač. V to oceno niso všteti prispevki od fizičnih oseb, ki bi 
bile sicer članice kmetijsko gozdarske zbornice, vendar 
nimajo katastrskega dohodka, a je njihovo število zanemar- 
ljivo. 

b) Stroški volitev (prvih) v kmetijsko gozdarske zbornice 

A. Volitve svetnikov prve skupine: 

a) izdelava volilnih imenikov - 10 SIT na člana (s tiskanjem 
obvestil o volitvah) 
500.000 članov x 10 = 5.000.000 SIT 

b) delo komisij za sestavo volilnih imenikov (najmanj 2 seji) 
62 komisij x 2 seji x 10.000 SIT = 1.240.000 SIT 

c) pošiljanje obvestil volilcem 
1. obvestilo o članstvu, poziv na kandidiranje itd. - prospekt 
18 SIT 
500.000 članov x 18 SIT = 9.000.000 SIT 

2. obvestilo o volitvah = 9 SIT 
(poštna tarifa) 
500.000 članov x 9 SIT = 4.500.000 SIT 

č) delo volilnih komisij volilnih enot in krajevnih volilnih 
komisij (administracija, potni stroški, dnevnice) 
69 komisij x 6 članov x 1 dnevnica 
- 69 x 6 x 2.800 SIT = 1.159.200 SIT 
- 3.00 SIT/komisija za administracijo 
(odločbe, seznami, administr. delavci) = 2.070.000 SIT 

d) delo volilnih odborov (x = 1 volišče v KS) 
1000 volišč x 6 članov/2 (upošteva se varianta, da en volilni 
odbor opravlja funkcijo na dveh voliščih) 
- dnevnice 
3000 x 2.800 SIT = 8.400.000 SIT 
- stroški volišča: 
- najemnina 3.000 SIT 
- čiščenje, elektrika, ogrevanje 1.200 SIT 
- droben material za glasovanje, ureditev volišča 800 SIT 
5.000 SIT x 1.000 volišč = 5.000.000 SIT 

e) volilno gradivo - glasovnice, kuverte, zapisnik itd. 
5.000.000 SIT (10 SIT/volivca) 

B. Volitve svetnikov druge volilne skupine 
- postopki 500.000Sli 
- objave 500.000 Sli 
skupaj 1.000.000Sli 

C. Volitve svetnikov tretje volilne skupine 
- postopki 500.000 SH 
- objave 500.000Sli 
skupaj 1.000.000Sli 

D. Stroški volilne komisije kmetijsko gozdarske zbornice 
500.000 SH 

Skupaj ocenjeni stroški 43.869.200 Sli 

IV. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE KMETIJSKIH 
ZBORNIC 

1. Nastanek kmetijskih zbornic 

Za predhodnice kmetijskih zbornic lahko štejemo »kmetijske 
družbe« in podobne poluradne organizacije za pospeševanj« 
umnega kmetovanja, ki se pod vplivom fiziokratskih nazivi 
v evropskih državah pojavijo konec 18. stoletja (na primež 
»Societe generale d'agriculture« leta 1761 v Franciji, »Thu- 
eringische Landwirtschaftsgesellschaft« leta 1763 v Nemčiji) 
Z enakim namenom so tako imenovane c. kr. kmetijsk® 
družbe ustanavljali v nekdanjih avstrijskih deželah (na Korc 
škem leta 1764, na Kranjskem leta 1767 in na Štajerskem leta 
1819). Ne glede na uspehe pri pospeševalnem delu so bile'® 
organizacije pretežno ustanovljene »od zgoraj« in zaradi 
tedanjih političnih, izobrazbenih in drugih razmer niso uspele 
povezati aktivnega kmetijskega prebivalstva v večjem številu 

Zahteve po obvezni in javnopravni zbornični organizaciji na 

področju kmetijstva, ki naj bi po zgledu že uveljavljenih trgo- 
vinskih in obrtnih zbornic zastopala koristi kmetijstva, s° 
postale pogostejše in glasnejše proti koncu prejšnjega sto- 

letja po širitvi volilne pravice, uveljavljanju kapitalističnega 
tržnega gospodarstva in kmetijskih krizah. 

Izmed evropskih dežel je prvi zakon o kmetijskih zbornica!1 

sprejela Francija že leta 1851. Zaradi ponovnega vzpona 
absolutizma pa so komaj ustanovljene kmetijske zbornic« 
morale prenehati z delom še v istem letu. Do prve svetovn® 
vojne se je v francoskem parlamentu zvrstilo kar 42 predlogi 
za ponovno uvedbo kmetijskih zbornic. Razprave so se raA' 
nemale zlasti o njihovi organiziranosti in položaju. Načele" 
sklep o ustanovitvi kmetijskih zbornic je bil dosežen leta 191S| 

sam zakon o kmetijskih zbornicah pa je francoski parlament 
sprejel šele 3. januarja 1924. S tem zakonom so kmetijsK® 
zbornice postale javnopravne organizacije, ki so zastopal® 
koristi kmetijstva, lahko pa so opravljale tudi določene pospe* 
Sevalne naloge na področju kmetijstva. Prva štiri leta so bil^ 
kmetijske zbornice močno odvisne od državnih subvencij- 
S finančnim zakonom iz leta 1928 pa je bilo kmetijskim zbor- 
nicam prvič dano pooblastilo, da razpišejo do 10-odstotn" 
doklado na zemljiški davek. 

Na Nemškem so prve kmetijske zbornice kot javnopravne 
inštitucije ustanovili leta 1894 v Prusiji (če izvzamemo manj 
pomembno bremensko kmetijsko zbornico iz leta 1849)' 
Povod za uvedbo kmetijskih zbornic kot obveznih javnoprav- 
nih združenj je bilo ustanavljanje radikalnih kmečkih organi- 
zacij. Po mnenju nemških avtorjev so se kmetijske zbornice 
kot nepolitične in od države odvisne organizacije izkazale za 
koristne tako kmetijstvu kot sami državi. Kmetijstvu so zbor; 
niče omogočile večjo avtonomijo in večji vpliv na zbornični 
aparat (v primerjavi z državnim), medtem ko je država s preno- 
som nekaterih nalog na kmetijske zbornice razbremenil3 

svojo upravo (tako Lutz: 1967, 83). 

Na slovenskem ozemlju so kmetijske zbornice delovale le 
nekaj let pred drugo svetovno vojno. Po dolgotrajnem priza- 
devanju in večkrat ponavljanih zahtevah kmetijskih krogov je 
ministrski svet 21. januarja 1937 izdal uredbo o kmetijskih 
zbornicah, ki se je vsebinsko naslanjala zlasti na tedanjo 
francosko ureditev. 
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Na podlagi te uredbe so bile še v istem letu ustanovljene 
kmetijske zbornice po posameznih banovinah. 

člani kmetijske zbornice so bili posestniki kmetijskih in gozd- 
nih posestev, ki so bili zavezani plačevati zemljarino, druge 
osebe (zakupniki, spolovinarji in uživalci kmetijskega in gozd- 
nega posestva, živinorejci, čebelarji, ribiči in podobni poklici) 
pa pod pogojem, da jim je bilo takšno pridobivanje glavni 
Poklic in so se pristojni zbornici sami prijavili za zbornične 
ilane. 

Glavni organ zbornice je bil zbornični svet, ki so ga sestavljali 
voljeni, delegirani in kooptirani člani. 

Volitve zborničnih svetnikov so bile posredne, kar je omogo- 
čilo razmeroma hitro ustanovitev in začetek dela kmetijskih 
zbornic. 

število voljenih članov v zborničnem svetu je bilo enako 
»tevilu okrajev v banovini. V vsakem okraju je zborničnega 
svetnika in njegovega namestnika volilo 50-člansko volilno 
Jelo. Člane volilnega telesa pa niso volili vsi člani zbornice, 
temveč so volilce izmed članov kmetijske zbornice s pasivno 
volilno pravico imenovali občinski oziroma mestni sveti. Pri 
tem sta morala biti vsaka občina in mesto v okrajnem volilnem 
telesu zastopana vsaj z enim volilcem, preostale sedeže 
vvolilnem telesu pa so razdelili med občine in mesta v okraju 
9'ede na razmerje njihovega katastrskega dohodka do kata- 
strskega dohodka celotnega okraja. 

Delegirane člana v zbornični svet so imenovale revizijske 
zadružne zveze, centrale kmetijskih družb in strokovna dru- 
štva agronomov, veterinarjev, gozdarjev in kmetijskih strokov- 
njakov ter organizacije vodnih zadrug. 

'zmed strokovnjakov za gospodarska vprašanja je svet kmetij- 
ske zbornice kooptiral še 10 članov s posvetovalnim glasom. 

Mandat zborničnih svetnikov je trajal šest let. 

Paradi omejenih virov financiranja je bilo z uredbo delovno 
Področje kmetijske zbornice omejeno zgolj na področje 
zastopanja koristi kmetov, medtem ko je pospeševalna služba 
delovala v okviru samoupravnih oblasti, kmetijska politika pa 
"aj bi bila pridržana državi. 

3- Primerjalni pregled sedanjih ureditev 

Francija 

V Franciji je ustanovitev kmetijske zbornice po departmajih 
"redil zakon z dne 3. januarja 1924. Zaradi skupnega opravlja- 
la nalog so se departmajske kmetijske zbornice začele pove- 
zovati v regijske kmetijske zbornice, leta 1927 pa se je prvič 
sestala skupščina predsednikov kmetijskih zbornic, ki jo je 
institucionaliziral zakon z dne 30. oktobra 1935. Od leta 1966 
naprej to krovno organizacijo kmetijskega zborničnega 
sistema imenujejo »stalna skupščina kmetijskih zbornic«. 

Na podlagi zelo skromnih zakonskih določb je položaj kmetij- 
skih zbornic podrobno urejen z dekreti. 

departmajske in regijske kmetijske zbornice ter stalna skupš- c na kmetijskih zbornic so po zakonu javnopravne organiza- 
cije administrativnega značaja (etablissements publics 
® caractere administratif). Njihovo poslanstvo zajema dve 
temeljni nalogi: 

"" zastopati in varovati poklicne koristi kmetovalcev, 
" podvzemati gospodarske in socialne ukrepe v korist kmetij- 
stva. 

temelj organizacijske zgradbe kmetijskih zbornic je depart- 
"tajska kmetijska zbornica, ki pred oblastmi v departmaju 
nastopa kot poklicni posvetovalni organ za področje kmetij- 5,va. Tako kmetijske zbornice v departmajih dajejo javnim 

oblastem na njihovo zahtevo mnenja o vseh kmetijskih vpra- 
šanjih. Na zahtevo upravne oblasti kmetijske zbornice tudi 
zbirajo, uskljajujejo in kodificirajo krajevne kmetijske običaje, 
ki redno rabijo za odločanje sodiščem na prvi stopnji. Zbrane 
običaje mora potrditi splošni svet departmaja. 

Departmajska kmetijska zbornica lahko na svojem območju 
ustanovi ali subvencionira vsak zavod, organizacijo ali kmetij- 
sko službo ter kolektivna podjetja, pomembna za kmetijstvo. 
Skupaj s trgovinskimi in industrijskimi zbornicami lahko kme- 
tijske zbornice ustanavljajo tudi podjetja, ki so v skupnega 
pomena za kmetijstvo, industrijo in trgovino. 

Zavodi in službe, ki so jih ustanovile kmetijske zbornice in 
njihova stalna skupščina, vodijo knjigovodstvo po trgovinski 
zakonodaji in običajih. Prihodki in odhodki teh zavodov in 
služb se izkazujejo v posebnih proračunih, splošni proračun 
kmetijske zbornice oziroma stalne skupščine kmetijskih zbor- 
nic zajema le njihov kreditni ali debitni saldo. 

Kmetijske zbornice se lahko včlanijo v kmetijska združenja, 
sindikate, kmetijske zadruge in vse druge organizacije, ki 
imajo kmetijski namen. V tem okviru lahko kmetijske zbornice 
tudi ustanavljajo ali pridobivajo delnice delniških družb, 
v upravnem odboru teh družb pa mora biti vsaka kmetijska 
zbornica zastopana vsaj z enim članom. 

Nadzor nad zakonitostjo poslovanja opravlja nadrejeni 
državni oblastni organ. Pri tem lahko nadrejeni državni organ 
z dekretom razveljavi vsak akt ali sklep kmetijske zbornice, ki 
ni v skladu z zakonskimi določbami o kmetijskih zbornicah ali 
nasprotuje zakonom oziroma javnemu redu. Kmetijske zbor- 
nice, ki kršijo zakonske in podzakonske predpise, pa lahko 
razpusti ministrski svet. 

Kot pravne osebe kmetijske zbornice lahko pridobivajo, preje- 
majo, posedujejo, posojajo, odtujujejo in nastopajo v sodnih 
postopkih. 

Stroške ustanovitve in poslovanja kmetijske zbornice zago- 
tavljajo s takso od nezazidanih zemljišč ter s subvencijami in 
posojili organizacij, ki imajo nalogo varovati kmetijske koristi. 
Glavne subvencije kmetijskim zbornicam dodeljuje Državni 
sklad za razvoj kmetijstva. 

Člani kmetijskih zbornic so izvoljeni za šest let. Po preteku 
mandata so lahko iste osebe ponovno izvoljene. 

Člane departmajske zbornice volijo določene skupine (»kole- 
giji«) fizičnih oseb, ki lahko volijo v svojem imenu, torej kot 
posamezniki, ali pa v imenu določenih organizacij na 
področju kmetijstva. Poleg splošnega pogoja, da so vpisani 
v razvid volilne pravice po splošnih volilnih predpisih (code 
electoral), morajo ti posamezniki izpolnjevati še posebne 
pogoje. 

Najmočneje, z 21 člani, je v departmajski zbornici zastopana 
skupina, ki jo sestavljajo ki nosilci kmetij (chefs d'exploita- 
tion) in z njimi izenačene osebe, ki jim je kmetijstvo glavni 
poklic (activite agricole a titre principa!) in so vključene v krog 
uporabnikov zdravstvenega, invalidskega, materinskega ozi- 
roma socialnega zavarovanja kmetovalcev. Za nosilce kmetij 
štejejo lastniki, zakupniki (fermiers, metayers) in tudi člani 
katerekoli družbe, ki upravlja kmetijski obrat in ni posebej 
vpisana v volilni imenik kot poklicno kmetijsko združenje. Pod 
pogojem glavne dejavnosti oziroma socialnega zavarovanja 
so z nosilcem oziroma »šefom« kmetije izenačene osebe: 
njegov zakonec, družinski pomočniki in družabniki na kmetiji. 
Za družinske pomočnike se štejejo osebe, ki so v razmerju do 
nosilca kmetije ali njegovega zakonca v določenem sorodstvu 
(potomci, predniki, bratje in sestre) oziroma v svaštvu enake 
stopnje, če so dopolnile 16 let, živijo na kmetiji oziroma na 
kmetijskem obratu in sodelujejo pri pridobivanju, ne da bi za 
svoje delo prejemale plačo. Družabniki na kmetiji pa so 
osebe, starejše od 18 in mlajše od 35 let, ki jim je delo na 
kmetiji glavni poklic, za to delo ne prejemajo plače, vendar so 
z nosilcem kmetije ali z njegovim zakoncem v ožjem sorod- 
stvenem ali svaštvenem razmerju in so svoj položaj uredile 
s pogodbo v skladu s posebnim zakonom. 
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Zaradi številčnosti prvega volilnega kolegija je vsak departma 
razdeljen na najmanj dve oziroma največ šest volilnih enot. 
Število mest, ki pripadajo posamezni volilni enoti, glede na 
število volilcev v teh enotah določa dekret, sprejet na predlog 
kmetijskega in notranjega ministra. Praviloma se volilne 
enote 73 ujemajo z območjem upravnih okrožij (arrondisse- 
ments), vendar se lahko več okrožij združi v eno samo volilno 
enoto ali pa se eno upravno okrožje razdeli na več volilnih 
enot. 

Nadaljnja dva člana kmetijske zbornice z departmajske kandi- 
datne liste volijo lastniki in užitkarji, ki so kmetijsko zemljišče 
po posebnih predpisih (člena L. 414-3 in L. 414-4 code rural) 
oddali v zakup. 

Plačani delavci volijo z departmajske kandidatne liste 8 čla- 
nov. Od teh volijo 4 člane delavci, zaposleni na kmetijah, 
4 člane pa delavci, zaposleni v poklicnih kmetijskih združe- 

, njih. 

Nekdanji kmetovalci, prejemniki kmečke starostne pokojnine, 
in z njimi izenačene osebe volijo z departmajske kandidatne 
liste 2 člana. 

Kot kolektivni volilci (groupements electeurs) so poklicna 
kmetijska združenja pri volitvah v departmajsko kmetijsko 
zbornico razvrščena v pet podskupin; 

- 1 člana volijo kmetijske zadruge, njihove zveze in federa- 
cije, ki se v skladu s svojimi pravili ukvarjajo neposredno 
s kmetijstvom ali z izdelavo kmetijskih potrefciščinh, 

- 4 člane volijo druge kmetijske zadruge, njihove zveze in 
federacije ter kmetijske družbe skupnega kmetijskega 
pomena (SICA), ki imajo sedež na območju departmaja, če so 
te pravne osebe priznane kot združenja proizvajalcev, 

- 2 člana volijo kmetijske kreditne zadruge, 

- 2 člana volijo kmečke vzajemne zavarovalnice in blagajne 
kmečkega vzajemnega socialnega zavarovanja, 

- 2 člana volijo sindikalne organizacije kmetovalcev in mla- 
dih kmetov. 

Članstvo kmetijske zbornice v departmaju po položaju pri- 
pada tudi upravniku (oziroma več upravnikom) regijskih goz- 
darskih centrov, ki ga (jih) je izvolil kolegij gozdnih lastnikov. 

Kot posameznik v svojem imenu nihče ne more voliti dvakrat. 
V ta namen dekret predpisuje posebna kolizijska pravila. Po 
teh pravilih na primer osebe, ki izpolnjujejo pogoje za aktivno 
volilno pravico v kolegiju nosilcev kmetij in kolegiju zakupo- 
dajalcev, volijo kot nosilci kmetij oziroma z nosilci kmetij 
izenačene osebe, razen če se same ne odločijo, da volijo kot 
zakupodajalci. Smiselno enako pravilo velja za upokojene 
kmete, ki kot lastniki oziroma užitkarji dajejo zemljišče 
v zakup po posebnih kmetijskih predpisih. Kmetje, ki so 
uveljavili pravico do predčasne pokojnine, pa lahko volijo 
samo v kolegiju upokojenih kmetov. 

V imenu kmetijskih organizacij lahko glasujejo osebe, ki so 
vpisane kot posamezniki v kolegij nosilcev kmetij, in jih določi 
kmetijska organizacija. Število posameznikov, ki volijo 
v imenu določene kmetijske organizacije, je odvisno od nje- 
nega članstva. Tako lahko ena organizacija v departmaju 
določi za volilno telo največ 100 volilcev. Nihče ne sme voliti 
v imenu dveh ali več kmetijskih organizacij. 

Pasivno volilno pravico imajo osebe, ki so dopolnile najmanj 
18 let starosti in so vpisane kot volilci posamezniki v določe- 
nem kolegiju. Članstvo v kmetijski zbornici je nezdružljivo 
s članstvom v trgovinski, industrijski ali obrtni zbornici. Po 
dekletu mora po steku članstva v dveh ali več zbornicah 
dvojni oziroma večkratni član najkasneje v enem mesecu 
izbrati zbornico, v kateri želi obdržati članstvo. Drugače se 
šteje, da je izbrano članstvo v tisti zbornici, kjer je nastalo 
kasneje. 

Volilni imeniki se sestavljajo za vsake volitve posebej. Posto- 
pek za sestavo volilnih imenikov traja skoraj eno leto. Pred 1 
marcem v letu pred letom, v katerem se opravijo volitve, 
komisar Republike v vseh občinah na območju departmajs 
objavi razglas o sestavi volilnih imenikov. Razglas mora vse; 
bovati navedbo volilnih kolegijev in poziv vsem osebam, W 
želijo glasovati, da zahtevajo vpis v volilni imenik do 1. aprila 

Volilne imenike sestavljajo občinske komisije. Člani občinske 
komisije so župan oziroma njegov pooblaščenec, pooblašče- 
nec komisarja Republike in delegat občinskega sveta, ki i"|a 

aktivno volilno pravico za kmetijsko zbornico. Seznam volil- 
nih upravičencev mora občinska komisija pripraviti do <■ 
aprila. Pri tem se občinska komisija naslanja na podatke iz 
volilnega imenika za zadnje zbornične volitve z nujnimi spre- 
membami in dopolnitvami pa tudi na posamezne pisne zah- 
teve za vpis v volilni imenik. 

Občinska volilna komisija vpiše v volilni imenik po uradni 
dolžnosti vsako osebo, ki ima voilno pravico, in oprali 
potrebne izbrise. O vsakem vpisu ali izbrisu (razen zaradi 
smrti) po uradni dolžnosti kakor tudi o zavrnitvi zahteve *a 

vpis mora občinska komisija v dveh dneh pisno obvesti'1 

zadevno osebo z navedbo razlogov in s poukom o pravici d° 
ugovora v 48-urnem roku. 

Tudi o ponovni odločitvi na podlagi vloženega ugovora mo[a 

komisija pisno obvestiti tistega, ki je podal ugovor. Obvestil0 

mora vsebovati tudi pouk o pravici do pritožbe, ki se lahko 
vloži v desetih dneh po objavi volilnega imenika na departmaj- 
sko komisijo. 

Volilni imenik je treba sestaviti do 14. aprila, naslednji dan Pa 

se razgrne na tajništvu občine in na krajevno običajen naS|n 

tudi objavi za deset dni. 

O ugovorih zoper volilni imenik odloča departmajska komi- 
sija. To komisijo sestavljajo Komisar Republike ali njeg"v 

pooblaščenec, sodnik, ki ga določi predsednik krajevno Prl' 
stojnega apelacijskega sodišča, departmajski sekretar *a 

kmetijstvo, župan občine, ki ga določi splošni svet depan" 
maja, in štiri osebe, ki imajo aktivno volilno pravico za kmeW' 
sko zbornico in jih določi komisar Republike. 

Do 25. aprila lahko vsaka oseba, ki je bila vpisana ali P* 
neutemeljeno ni bila vpisana v volilni imenik, od departmajsk® 
komisije zahteva vpis neutemeljeno izpuščene osebe ali izbrlS 

neutemeljeno vpisane osebe. 

O pritožbah odloči departmajska komisija do 25. maja. 

Po objavi volilnega imenika (pred 31. majem), ki ga dol<^ 
departmajska komisija, lahko pritožniki in osebe, na katere s® 
nanaša odločba departmajske komisije, sprožijo še postopa 
za sodno varstvo. 

Jeseni sestavljajo volilni imenik še za kolektivne volilne up'1' 
vičence. Postopek se začne z javnim pozivom kmetijskj^ 
združenjem, da prijavijo število svojih članov in predložil? 
izvleček iz zapisnika uprave ali skupščine o določitvi oseb,K 

bodo glasovale v imenu združenja. 

Kandidate liste je treba predložiti prefektu najkasneje 24 dnj 
pred dnevom glasovanja. Kandidatna lista mora vsebova* 
toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti, in še eneQ". 
nadomestnega kandidata (za kmetijske proizvodne zadrug0' 
oziroma dva nadomestna kandidata (za vse druge volil"® 
kolegije). Kandidatno listo vloži pooblaščenec, ki se mof» 
izkazati s privolitvami in pooblastili vseh kandidatov. Lis" 
lahko navaja tudi ime sindikalne oziroma poklicne organi#' 
cije, ki predlaga kandidate. 

Po morebitnem dvostopnem pritožbenem postopku se spr®j 
jete kandidatne liste objavijo najkasneje dvanajst dni P,e 

glasovanjem. 

Volitve se opravijo v času med 15. januarjem in 28. februA'- 
jem. Volilni odbor sestavljajo župan ali njegov pooblaščen®5' 
najmanj dva člana - prisednika ter zapisnikar. Vsaka kand1- 
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datna lista ima pravico, da določi enega prisednika iz vrst 
, volivcev. 

V vseh kolegijih se opravijo volitve samo v enem krogu. 
2 dekretom sta predpisana dva sistema razdelitve mandatov. 

V kolegiju nosilcev kmetij ter plačanih delavcev zasede kandi- 
datna liste, ki doseže največ glasov, polovico sedežev (če je 
treba, se polovično število zaokroži navzgor na celo število). 
Ce sta dve listi dobili enako število glasov, se ti sedeži dode- 
lijo listi, na kateri so kandidati v povprečju starejši (načelo 
seniorata). Med druge kandidatne liste v omenjenih dveh 

. kolegijih se sedeži porazdelijo sorazmerno, po pravilu največ- 
jega povprečja. Če pri zadnjem sedežu doseže enako pov- 
prečje dvoje ali več kandidatnih list, ta sedež dobi lista, ki je 
zbrala več glasov. Če so tudi števila glasov, ki jih je zbrala 
Posamezna kandidatna lista, enaka, se mandat dodeli najsta- 
rejšemu kandidatu, ki bi bil lahko izvoljen. 

V drugih volilnih kolegijih se volitve opravijo po čistem večin- 
skem sistemu: vsi mandati v določenem volilnem kolegiju se 
dodelijo listi, ki je dobila največ glasov. 

V okviru posamezne kandidatne liste se kot namestniki izvo- 
rnih kandidatov štejejo tisti kandidati, ki so bili uvrščeni na 
listo za zadnjim izvoljenim kandidatom. 

Delne volitve se opravijo: 

~ če je odločba o razveljavitvi volitev v posameznem kolegiju 
Postala pravnomočna, 
- če je kmetijska zbornica razpuščena, 
~ če se število članov kmetijske zbornice zmanjša za več kot 
eno četrtino, 
~ če se število članov iz vrst nosilcev kmetij in z njimi 
izenačenih oseb zmanjša za več kot eno četrtino, 
~ če se število članov kmetijske zbornice iz drugih kolegijev 
Zmanjša za več kot eno polovico. 

Departmajska kmetijska zbornica se redno sestaja najmanj 
dvakrat v letu na sejah, ki trajajo največ dva tedna. Seje 
sklicuje predsednik, če predsednik opusti to dolžnost, sejo 
skliče prefekt. Največ enotedensko sejo lahko zahteva tudi 
kmetijski minister, predsedstvo zbornice ali najmanj ena tret- 
ira članov. Članom, ki se brez utemeljenega razloga dveh sej 
ne udeležijo, mandat preneha po sklepu, ki ga po poprejš- 
n)em mnenju zbornice izda kmetijski minister. 

Seje kmetijskih zbornic niso javne. Kmetijska zbornica pa 
'ahko sklene, da se zapisnik seje objavi. 

Kmetijska zbornica ima predsedstvo, ki ga sestavljajo pred- 
sednik, dva ali trije podpredsedniki in najmanj en ter največ 
jjjje tajniki. Člani predsedstva so lahko ponovno izvoljeni. 
Njihov mandat traja do potrditve mandata novih članov, ven- 
dar od dneva novih volitev lahko opravljajo samo nujna deja- 
nja in posle. 
predsednik zastopa zbornico v pravnem prometu in pred 
Sodišči. Delovanje splošnih služb, zborničnih zavodov in 
Posebnih kmetijskih služb zagotavlja direktor, ki ga imenuje 
Predsednik zbornice. Direktor je šef zborničnega osebja in na 
Zahtevo predsednika pripravlja tudi predloge za imenovanja, 
odstavitve in napredovanja. Direktor se udeležuje sej zbornice 
ln ima pravico do razpravljanja, ne pa do glasovanja, in skrbi 
2a uresničitev sprejetih sklepov. 

pepartmajske kmetijske zbornice se povezujejo v regijske 
kmetijske zbornice. Z dekretom, izdanim na predlog kmetij- 
skega ministra, in po predhodnem mnenju departmajskih in 
regijskih kmetijskih zbornic se lahko dovoli tudi zdruzžitev 
^e9ijskih kmetijskih zbornic v medregijske kmetijske zbor- 
ne, vendar območje medregijske kmetijske zbornice ne sme 
obsegati več kot osem departmajev. Medregijske kmetijske 
zbornice imajo položaj regijskih kmetijskih zbornic. 

Člani regijske oziroma medregijske kmetijske zbornice so 
Predsedniki departmajskih kmetijskih zbornic po svojem 

položaju in voljeni člani, ki jih iz svojih vrst v predpisanem 
številčnem razmerju volijo člani departmajskih zbornic po 
volilnih kolegijih. 

Tudi v regijskih kmetijskih zbornicah so najmočneje zasto- 
pani aktivni kmetovalci. Število članov, ki jih voli kolegij 
aktivnih kmetovalcev posamezne departmajske kmetijske 
zbornice v regijsko kmetijsko zbornico, je obratno soraz- 
merno s številom departmajev, ki jih zajema regijska kmetij- 
ska zbornica. Tako aktivni kmetovalci v vsaki departmajski 
kmetijski zbornici volijo največ devet članov, če regijska kme- 
tijska zbornica obsega dva departmaja, oziroma najmanj tri 
člane, če regijska kmetijska zbornica obsega sedem ali osem 
departmajev. 

Drugi volilni kolegiji v departmajskih kmetijskih zbornicah pa 
volijo v regijsko kmetijsko zbornico določeno stalno število 
članov: 

- lastniki in užitkarji volijo 2 člana, 
- delavci na kmetijah volijo 4 člane, 
- delavci v poklicnih kmetijskih združenjih volijo 4 člane, 
- nekdanji kmetovalci in z njimi izenačene osebe volijo 
2 člana, 
- proizvodne kmetijske zadruge volijo enega člana, 
- druge kmetijske zadruge in družbe skupnega kmetijskega 
pomena volijo 4 člane, 
- kmečke kreditne organizacije volijo 4 člane, 
- organizacije za vzajemno kmečko zavarovanje volijo 
2 člana, 
- kmetijske sindikalne organizacije volijo 2 člana, 
- lastniki gozdov volijo 1 člana. 

Predsednik regijske oziroma medregijske kmetijske zbornice 
je lahko izvoljen samo iz vrst predsednikov departmajskih 
kmetijskih zbornic. 

Stalno skupščino kmetijskih zbornic s sedežem v Parizu 
sestavljajo predsedniki departmajskih zbornic. Stalna skupš- 
čina se sestaja dvakrat letno in to prvih osem dni v juniju in 
prvih osem dni v decembru. Izredna zasedanja mora predsed- 
nik sklicati na zahtevo najmanj tretjine članov stalne skupš- 
čine ali na zahtevo kmetijskega ministra. Kmetijski in prora- 
čunski minister se lahko zasedanja stalne skupščine udeležita 
tudi po svojih pooblaščencih. Zapisnike s svojh zasedanj 
mora stalna skupščina v enem mesecu poslati kmetijskemu 
ministru, ta pa v dveh mesecih po prejemu zapisnika razve- 
ljavi vsak sklep, ki prekoračuje delovno področje zbornice ali 
nasprotuje zakonom in javnemu redu. 

Stalna skupščina imenuje stalni splošni odbor, posebne sek- 
cije in komisije. V nujnih primerih oziroma v času med zase- 
danji stalne skupščine lahko stalni odbor daje mnenja in 
predloge v imenu stalne skupščine ter imenuje komisije. Ime- 
novanja komisij mora stalna skupščina potrditi na svojem 
prvem prihodnjem zasedanju. Stalni splošni odbor se sestaja 
na predsednikovo pobudo oziroma na zahtevo kmetijskega 
ministra. Kmetijski minister, ki mu je treba poslati predlagani 
dnevni red, lahko po uradni dolžnosti na dnevni red dodatno 
uvrsti vprašanje, o katerem potrebuje takojšnje mnenje. Tudi 
stalni splošni odbor mora zapisnike svojih sej poslati v petih 
dneh po seji kmetijskemu ministru, ki lahko nezakonite sklepe 
razveljavi v petih dneh od prejema zapisnika. 

Po odredbi kmetijskega ministra in predhodnem mnenju 
stalne skupščine kmetijskih zbornic lahko kmetijske zbornice 
dobivajo subvencije, posojila in garancije za najete kredite iz 
Državnega sklada za poklicno prilagajanje in dejavnost kme- 
tijskih zbornic (Fonds national de perequation et d'action 
professionelle des chambres d'agriculture). Ta sklad ima 
odprt račun pri stalni skupščini kmetijskih zbornic in ga 
upravlja poseben odbor pod neposrednim nadzorstvom kme- 
tijskega ministra. Viri tega sklada so: 

- določen odstotek rednih prihodkov kmetijskih zbornic, ki 
ga po predhodnem mnenju stalne skupščine kmetijskih zbor- 
nic določi kmetijski minister, 

- zneski vrnjenih posojil, ki jih je odobril sklad, s pripadajo- 
čimi obrestmi, 
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- nadomestila za morebitne posebne storitve, 
- razni izredni prihodki. 

2.2. Nemčija 

Položaj kmetijskih zbornic v Nemčiji urejajo deželni zakoni in 
podzakonski predpisi. Po drugi svetovni vojni kmetijske zbor- 
nice niso bile obnovljene v treh deželah, ki so bile pod 
ameriško upravo (Bavarska, Hessen in Baden VVuertemberg). 
Po zgledu zahodnih dežel pripravljajo zakone o ustanovitvi 
kmetijskih zbornic tudi v novih vzhodnih deželah. 

Na podlagi zakona nemške zvezne dežele Severno Porenje 
- VVestfalija o kmetijskih zbornicah sta ustanovljeni dve 
kmetijski zbornici. Prva kmetijska zbornica deluje na območju 
Severno Porenje, druga pa zajema ostali del dežele (Westfa- 
lijo-Lippe). 

Med dejavnostmi kmetijske zbornice zakon ne našteva pred- 
stavniške (zastopniške) naloge, temveč le pospeševanje in 
pomoč kmetijstvu in osebam, ki jim je delo v kmetijstvu 
poklic. Obe temeljni nalogi zakon primeroma razčlenjuje na 
naslednje naloge: 

- ukrepi za gospodarno in okolju prijazno kmetovanje ter za 
živinorejo, povezano z obdelovanjem kmetijskih površin in 
upoštevanjem pravil reje, 
- neobvezno izobraževanje in izpopolnjevanje ter praktično 
poklicno usposabljanje kmetijskega naraščaja ter gospodar- 
sko svetovanje, 
- ukrepi za reševanje stanovanjskih vprašanj kmetijskih de- 
lavcev, 
- svetovanje pri pridelavi, predelavi in urejanju prodaje kme- 
tijskih pridelkov ter pospeševanje kmetijskega zadružništva, 
- pomoč upravnim in sodnim oblastem v kmetijskih vpraša- 
njih, zlasti z izdelavo izvedenskih mnenj in določanjem izve- 
dencev, 
- sodelovanje pri reševanju pravnih vprašanj s področja 
kmetijstva, imenovanje prisednikov za sodišča, ki so pristojna 
za kmetijske zadeve (v skladu s posebnimi predpisi), 
- sodelovanje pri upravljanju produktnih borz in urejanju 
trgov, zlasti za živino. 

V soglasju z odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in varstvo 
okolja pri deželnem parlamentu lahko deželni minister za 
okolje, urejanje prostora in kmetijstvo prenese na kmetijsko 
zbornico tudi druge naloge in si pridrži pravico do obveznih 
navodil. 

Področje kmetijstva po tem zakonu zajema poljedelstvo in 
rastlinsko pridelavo, živinorejo, vrtnarstvo, zelenjavarstvo, 
sadjarstvo in vinogradništvo, sladkovodno ribištvo in čebelar- 
stvo. Poleg tega spadajo po zakonu v kmetijstvo tudi obrati, ki 
so gospodarsko odvisni od kmetijskega obrata in jih vodi isti 
podjetnik (kmetijski stranski obrati). 

Člane kmetijskih zbornic volita dve volilni skupini. V prvi 
volijo naravne osebe, ki kot lastniki, uživalci ali zakupniki 
gospodarijo na kmetijskem obratu ali na kmetijskem oziroma 
gozdnem zemljišču, če so zavezanci za davek od tega obrata 
ali zemljišč in površina zemljišč znaša najmanj 2 hektara, 
v primeru gozdarske rabe zemljišča najmanj 10 ha, v primeru 
vrtnarske rabe pa najmanj 0,5 hektara. 

S temi osebami so izenačeni zakonci in drugi družinski člani, 
ki so polno zaposleni na kmetiji ali so na poklicnem šolanju. 
V isto skupino uvršča zakon tudi pravne osebe, ki najmanj tri 
mesece gospodarijo s kmetijskim obratom na volilnem ob- 
močju. 

V drugi volilni skupini volijo člane kmetijske zbornice delavci, 
ki so zaposleni na kmetijskih obratih ali so na poklicnem 
šolanju in ne spadajo v prvo skupino. 

Pogoji za aktivno volilno pravico v kmetijskih zbornicah so: 
dopolnjena starost 18 let in poslovna sposobnost, državljan- 
stvo Nemčije ali katerekoli druge države članice EGS, najmanj 
trimesečno prebivanje, za pravne osebe pa najmanj trime- 
sečno poslovanje na volilnem območju. Kot ovire, ki izključu- 

jejo aktivno volilno pravico v kmetijsko zbornico, zako« 
našteva uvedbo stečaja, prisilno izvršbo na nepremičnino 
oddajo zemljišča v začasno upravo zaradi neustrezne^ 
obdelovanja in še nekatere druge razloge. 

Volilni okraji so okrožja in mesta zunaj okrožij, pri tem pa^ 
lahko dvoje ali več okrožij združi v en sam volilni okraj. Vsa* 
volilni okraj mora biti zastopan v skupščini zbornice glede 1 
svojo pomembnost, najmanj pa s tremi člani. Podrobneje 
določbe o volitvah ureja izvršilni predpis, ki ga izda ministf 
za okolje, urejanje prostora in kmetijstvo v soglasju z odbo- 
rom za kmetijstvo, gozdarstvo in varstvo okolja deželneg' 
zbora. Ta izvršilni predpis določa volilne okraje, ob upoštevfr 
nju najmanjšega števila, določenega v zaftonu, pa tudi števil" 
članov kmetijske zbornice, ki jih volilni upravičenci volil® 
v posameznih volilnih okrajih. 

Izvedbo volitev v posameznem volilnem okraju vodi najv®1 

uradnik okrožja oziroma mesta zunaj okrožja. V volilne1" 
okraju, ki zajema dve ali več okrožij, določi volilnega na#1' 
nika direktor kmetijske zbornice kot deželni pooblaščenec- 

Za vsak volilni okraj se oblikuje volilni odbor. Volilni odW 
sestavljajo volilni načelnik kot predsednik, njegov namestn1* 
in trije prisedniki ter njihovi namestniki, ki jih imenuje voli"11 

načelnik. Od treh prisednikov in treh njihovih namestniki 
morata dva pripadati volilni skupini kmetov in z njimi izenač* 
nih pravnih oseb, eden pa volilni skupini delavcev. 

Člani kmetijske zbornice so izvoljeni neposredno na tajni" 
volitvah. Dve tretjini članov kmetijske zbornice morata biti p" 
zakonu izvoljeni izmed samostojnih kmetovalcev oziroin' 
pravnih oseb, ena tretjina pa izmed kmetijskih delavcev. 

Volilni odbor ugotovi število glasov, ki so bili oddani 
posameznega kandidata in za posamezno listo. Mesta, * 
pripadajo posameznemu volilnemu okraju, se razdelijo 
posamezne liste glede na število glasov, ki jih je dobila p os*' 
mezna lista (po d'Hondtovem sistemu), s posamezne liste Pa 

so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. 

O ugovorih zoper posamezne nepravilnosti pri izvedbi voli^ 
odloča kmetijska zbornica, razen o ugovorih zoper voliti 
nasploh, kjer zakon določa pristojnost ministra za okolp 
urejanje prostora in kmetijstvo. 

Člani kmetijske zbornice so izvoljeni za šest let s tem, da s® 
vsaka tri leta ponovno izvoli polovično število članov kmejjr 
ske zbornice. Osebe, ki jim preneha članstvo, so lahk° 
ponovno izvoljene. 

O prenehanju manadata zaradi izgube pasivne volilne pravjc® 
odloča skupščina kmetijske zbornice. Proti odločbi skupščin 
je zagotovljena pravica do pritožbe na nadzorstveno obla^ 
Zaradi uvedbe kazenskega postopka proti članu zbornic 
lahko glavni odbor s sklepom, ki ga sprejme z dvotretjinsk 
večino, začasno izključi člana iz vseh organov zbornic®' 
dokler kazenski postopek ni končan. 

Skupščino zbornice sestavljajo neposredno izvoljeni in tak" 
imenovani »poklicani« (kooptirani) člani. 

Tako skupščina zbornice iz vrst kmetijskih strokovnjak^ 
kooptira štiri člane, iz poklicnih združenj pripadnikov pf* 
volilne skupine za vrtnarstvo, zelenjavarstvo, sadjarstvo, vin^j 
gradništvo in gozdarstvo štiri člane, iz poklicnih združ®"' 
pripadnikov druge volilne skupine tri člane, iz združe™ 
kmečkih žensk eno članico in izmed delavk prav tako 0" 
članico. 

Skupščina kot najvišji organ kmetijske zbornice skrbi za ur®*' 
ničevanje nalog zbornice in sprejema potrebne sklep ' 
spremlja njihovo uresničevanje in nadzoruje druge orga^ 
zbornice oziroma zbornične krajevne izpostave. Skupš4"\ 
tudi sprejema zbornična pravila, poslovnik in splošni a 
o nadomestilih in povračilih stroškov, voli predsednika, dv 

namestnika ter druge člane glavnega odbora, direktorja 1 

druge odbore zbornice, določa finančni načrt, sklepa o 10 
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! tem obračunu in o razrešnici, o pritožbah proti sklepom 
0 izgubi pasivne volilne pravice in o volilnih pritožbah. 

i 
Načelo dvotretjinske zastopanosti pripadnikov prve in eno- 
'retjinske zastopanosti pripadnikov iz druge volilne skupine 
velja tudi za druge organe zbornice. 

Predsednik in eden izmed njegovih namestnikov morata biti 
izvoljena iz vrst članov, ki so bili izvoljeni v prvi volilni skupini, en namestnik predsednika pa iz vrst članov, ki so bili izvoljeni 
v drugi volilni skupini. Enako razmerje velja tudi za največ 
devet drugih članov glavnega odbora. Med člani glavnega 
odbora, ki pripadajo prvi volilni skupini, mora biti najmanj en 
Predstavnik za področje vrtnarstva, zelenjavarstva, sadjarstva 

vinogradništva, zasebnih lastnikov gozdov in kmečkih 
*ensk. Mandat predsednika, njegovih namestnikov in drugih 
članov qlavneqa odbora traja tri leta z možnostjo ponovne 
izvolitve. 

Skupščina kmetijske zbornice voli tudi direktorja. Njegov 
mandat traja 12 let. Izvolitev direktorja mora potrditi še mini- 
ster za okolje, urejanje prostora in kmetijstvo. Po zakonu 
Nora direktor zboirnice »uživati zaupanje« tega ministra tudi 
v času mandata, ko gre za opravljanje nalog, pri katerih 
Pfistojni minister lahko zbornici izdaja obvezna navodila. 

Direktor ima pravico, da sodeluje na sejah zborničnih orga- 
nov s pravico do razprave, vodi tekoče poslovanje po navodi- 
"h predsednika zbornice in je nadrejen uradnikom, uslužben- 
cem in delavcem zbornice. Pri opravljanju na zbornico prene- 
senih nalog ima direktor položaj deželnega pooblaščenca in 
odgovarja izključno pristojnemu ministru. 

Kmetijska zbornica sprejme statut (pravila), v katerih natanč- 
neje uredi svojo organiziranost in delovanje. Za uporabo 
zborničnih storitev lahko skupščina zbornice določi pristoj- 
bine. Sklepe, ki jih skupščina kmetijske zbornice sprejme 
0 finančnem načrtu in o pristojbinah, mora pred uveljavitvijo 
Potrditi pristojni minister. 
po posameznih okrožjih ima kmetijska zbornica krajevne 
0r9ane, ki jih sestavljajo člani, ki so bili izvoljeni v tem okrožju 
(Kreisstelle). Člani krajevnega organa izvolijo iz svojih vrst 
Predsedujočega, ki pa mora pripadati prvi volilni skupini. 
Krajevni organi opravljajo naloge, ki so določene s pravili 
zbornice ali sklepom njene skupščine. Direktorja okrožne 
'zpostave določi glavni odbor kmetijske zbornice v soglasju 
? krajevnim organom in s potrditvijo pristojnega ministra. Za 
Ovajanje nalog, ki so prenešene na zbornico, mora krajevni 
direktor uživati zaupanje direktorja kmetijske zbornice kot 
deželnega pooblaščenca. 

ij- Avstrija 

Podobno kot v Nemčiji tudi v Avstriji kmetijsko gozdarske 
zbornice urejajo predpisi posameznih dežel. Na ravni države 
Pa deluje konferenca predsednikov kmetijskih zbornic, ven- 
dar njena organiziranost in delo nista urejena s posebnim 
zakonom. Drugače velja za trgovinske in delavske zbornice, ki so organizirane na deželni in zvezni ravni, ureja pa jih zvezna 
zakonodaja. Trgovinske, delavske in kmetijsko gozdarske 
zbornice imajo položaj javnopravnih korporacij z obveznim 
"anstvom ter zastopajo in varujejo koristi svojih članov. p°leg teh, tako imenovanih samostojnih nalog lahko zbornice 
opravljajo tudi prenesene naloge. To so naloge državne uPrave, ki so s posebnim zakonom prenesene na zbornico. 

Zbornični sistem v Avstriji štejejo za enega izmed temeljev 
?ocialnega partnerstva, ki je bistveno prispevalo k socialnemu 
'n gospodarskemu napredku države. 

^ed deželnimi predpisi o kmetijsko gozdarskih zbornicah so 
Pomembne vsebinske razlike, na primer glede vključenosti 
delavcev ali kmetijskih blagovnih (nabavnih in prodajnih) 
Zadrug. Tako so na primer kmetijske blagovne zadruge ostale 
"anice kmetijsko gozdarskih zbornic edinole v Štajerski in 
^ižji Avstriji, povsod drugod so glede na svojo nekmetijsko 
dejavnost včlanjene samo v trgovinsko zbornico. Na Tirol- 
skem in Predarlskem so pripadniki kmetijsko gozdarske zbor- 

nice tudi kmetijski in gozdarski delavci, medtem ko so v dru- 
gih deželah kmetijski in gozdarski delavci organizirani 
v posebnih, delavskih zbornicah. 

Prikaz je omejen na ureditev v Štajerski in Koroški, ki sta 
Sloveniji najbližji. 

Po zakonu o kmetijsko gozdarskih zbornicah, ki ga je sprejela 
avstrijska zvezna dežela štajerska, so ustanovljene deželna in 
okrajne kmetijsko gozdarske zbornice. Kmetijsko gozdarske 
zbornice imajo zastopniško, svetovalno in pospeševalno 
funkcijo. 

Pripadniki zbornic so: 
a) lastniki, užitkarji in zakupniki na Štajerskem ležečih kmetij, 
ki so zavezanci za zemljiški davek in opravljajo kmetijsko 
dejavnost kol svoj glavni poklic ali imajo najmanj en hektar 
zemljišč oziroma najmanj en hektar veliko kmetijo, 

b) družinski člani teh oseb, ki so dopolnili osemnajsto leto in 
opravljajo kmetijsko dejavnost kot glavni poklic ali jim je 
zagotovljeno preživljanje na kmetiji ter ne opravljajo drugega 
poklica, ter 

c) kmetijske in gozdarske zadruge. Za kmetijske in gozdarske 
zadruge zakon šteje tiste pridobitne in gospodarske zadruge, 
katerih člani so pretežno pripadniki kmetijsko gozdarske 
zbornice in se ukvarjajo s skupno uporabo kmetijskih in 
gozdarskih naprav oziroma orodij, predelujejo proizvode iz 
kmetijskih in stranskih, s kmetijstvom povezanih dejavnosti, 
prevzemajo v hrambo ali prodajajo nepredelane kmetijske in 
gozdarske proizvode oziroma prodajajo blago za potrebe 
kmetij, vključno za poslopja in za stranske, s kmetijstvom 
povezane obrate. 

Organi deželne zbornice so občni zbor, glavni odbor, pred- 
sednik in podpredsednik ter nadzorni odbor. 

Občni zbor deželne zbornice sestavlja 39, občni zbor okrajne 
kmetijske zbornice pa 15 članov ali svetnikov. 

Volilni upravičenci volijo svetnike v okrajno in deželno zbor- 
nico na podlagi enake, tajne in neposredne volilne pravice. 

Medtem ko svetnike v občni zbor okrajne kmetijske zbornice 
voli volilno telo na območju okraja, je za volitve v občni zbor 
deželne zbornice dežela razdeljena na štiri volilna okrožja. 
Zakon določa število mandatov, ki pripadajo vsakemu od teh 
volilnih okrožij. 

Kandidatne liste lahko vlagajo kmečka združenja ali najmanj 
100 volilnih upravičencev, ki morajo predlagano kandidatno 
listo podpreti s svojimi podpisi. 

Za pravne osebe in za nepolnoletne fizične osebe glasujejo 
njihovi zakoniti zastopniki. 

Volilni sistem je proporcionalen. Mandati v okrajnih kmetij- 
skih zbornicah se razdelijo po d'Hondtovem sistemu. Pri 
volitvah v deželno zbornico se mandati razdelijo najprej na 
ravni okrajev po Hagenbach-Bischoffovem sistemu, nato pa 
se na ravni dežele razdelijo še preostali glasovi po d'Hondto- 
vem sistemu. 

Članstvo v kmetijski zbornici je častna funkcija. Pravico do 
nadomestila za opravljanje funkcije imajo po zakonu le pred- 
sednik, podpredsednik zbornice in predsednik nadzornega 
odbora, medtem ko so svetniki upravičeni samo do povračila 
stroškov. 

Občni zbor zbornice voli predsednika in podpredsednika ter 
člane glavnega in nadzornega odbora, sprejema proračun, 
določa prispevno stopnjo za pripadnike zbornice, obravnava 
poročilo o sklepnem računu in odloča o njem, sprejema 
poslovnik in splošne akte o nadomestilih za opravljanje funk- 
cije in povračilih stroškov. 
Predsednik sklicuje zbor na svojo pobudo, vendar najmanj 
enkrat v četrtletju. Sklic lahko zahteva tudi vlada ali najmanj 
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ena četrtina svetnikov. Praviloma je občni zbor sklepčen, če je 
na seji vsaj polovica svetnikov, sklep pa je sprejet, če je za 
predlog glasovala večina navzočih. Za določene sklepe sta 
predpisana strožji, dvotretjinski kvorum in prav tako najmanj 
dvotretjinska večina glasov navzočih svetnikov. 

Z iztekom mandatne dobe se šteje občni zbor za razpušče- 
nega po samem zakonu. Sklep o razpustu lahko sprejme tudi 
sam občni zbor, vendar ob najmanj dvetretjinski navzočnosti 
članov in z najmanj dvotretjinsko večino. Zaradi neizpolnjeva- 
nja nalog, prekoračenja delovnega področja ali izpraznitve 
več kot tretjine sedežev lahko razpust zbora odredi tudi 
deželna vlada kot zunanji, državni nadzorni organ nad poslo- 
vanjem kmetijsko gozdarske zbornice. 

Člane vseh, tako deželne kot okrajnih kmetijsko gozdarskih 
zbornic volijo pripadniki na neposrednih in tajnih volitvah, ki 
se praviloma opravijo hkrati za deželno in okrajne zbornice. 
Kandidatne liste so zaprte. 

Pasivno volilno pravico imajo fizične osebe, ki so pripadniki 
zbornice in so v koledarskem letu pred volitvami dopolnile 
najmanj 24 let starosti, če imajo stalno prebivališče na 
območju (deželne ali okrajne) zbornice in jim ni odvzeta 
volilna pravica za deželni parlament. Če med mandatno dobo 
nastopi ovira, zaradi katere član zbornice ne bi smel biti 
izvoljen, članu zbornice preneha mandat po samem zakonu. 
Če je v času mandata član kmetijske zbornice priprt ali je nad 
njegovim premoženjem uveden stečaj, je član suspendiran do 
pravnomočne odločbe. O izgubi članstva oziroma suspenzu 
odloča deželna zbornica, zoper njeno odločbo pa je dopustna 
pritožba na deželno vlado. 

Za izvedbo volitev so odgovorni volilni organi, ki se oblikujejo 
za deželo, za volilna okrožja, politične okraje in občine. Po 
razpisu volitev volilne imenike sestavijo občine na podlagi 
obvezne prijave volilnih upravičencev. O ugovorih zoper 
volilni imenik, ki mora biti najkasneje 32. dan pred glasova- 
njem razgrnjen na vpogled za deset dni, odločajo okrajni 
volilni organi. 

Glavni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in devet 
drugih članov. Predsednika in podpredsednika je treba voliti 
posebej, druga mesta pa morajo svetniki z volitvami zasesti 
sorazmerno uspehu posameznih volilnih strank oziroma sku- 
pin po d'Hondtovemu sistemu. Pri tem se mesti predsednika 
in podpredsednika prištejeta k sedežem tiste skupine, ki ju je 
uvrstila na svojo kandidatno listo. Pri volitvah glavnega 
odbora člani glasujejo le o predlogih, ki so jih pripravile 
volilne skupine in jih je predsednik zbornice dal na glasova- 
nje. Glasovanje, ki ne ustreza predlogom volilnih skupin, ni 
veljavno. 

V delovno področje glavnega odbora spadajo vodenje in 
organiziranost zbornice, personalne in finančne zadeve, koli- 
kor niso pridržane občnemu zboru. Glavni odbor lahko zadrži 
izvršitev sklepov zbornice, če meni, da so v nasprotju z zako- 
nom ali poslovnikom. Če na ponovnem glasovanju občni zbor 
deželne zbornice vztraja pri prvotni odločitvi, glavni odbor 
predloži takšen sklep v presojo deželni vladi. 

Predsednik in podpredsednik, ki ju občni zbor voli posebej, 
ob nastopu funkcije podpišeta pred deželnim glavarjem slo- 
vesno izjavo, da bosta vestno izpolnjevala svoje dolžnosti. 
Predsednik predstavlja zbornico, določa dnevni res za seje 
občnega zbora in glavnega odbora. Predsednik mora skrbeti, 
da je poslovanje zbornice skladno z zakonskimi in drugimi 
predpisi ter s poslovnikom zbornice. Izvršitev nezakonitega 
sklepa lahko zadrži najdalj za 14 dni tako, da sklep predloži 
pristojnemu organu v ponovno obravnavo. Če pri ponovnem 
odločanju ovira za izvršitev ni odpravljena, mora predsednik 
v istem roku vprašanje predložiti nadzornemu organu, ki 
odloči, ali naj se sklep izvrši. 

Nadzorni odbor je kolegijski organ, v katerem mora biti vsaka 
volilna skupina, ki je pri volitvah v deželno zbornico dobila 
vsaj tri mesta, zastopana najmanj z enim odbornikom. Član- 
stvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v glavnem 

odboru. Nadzorni odbor lahko zahteva vse podatke, ki so 
potrebni za skrbno in vestno opravljanje njegovih nalog, 
lahko k svojemu delu povabi tudi izvedence. Predsednik 
nadzornega odbora in njegovega namestnika izvolijo člani 
tega odbora. Predsednik nadzornega odbora, v njego* 
odsostnosti pa namestnik, ima pravico, da sodeluje na seja' 
glavnega odbora. 

Občni zbor, glavni odbor in predsednika, ne pa tudi nadzo'' 
nega odbora, imajo tudi okrajne kmetijsko gozdarske zbor- 
nice. Vendar je številčna zasedba kolegijskih organov manjS* 
(zbor okrajne zbornice šteje na primer 15 članov, glavni odbo' 
pa 5 članov). 

Nadzor nad kmetijsko gozdarskimi zbornicami kot javnopra"' 
nimi korporacijami opravlja deželna vlada. Nadzor na okraj- 
nimi kmetijsko gozdarskimi zbornicami poleg deželne vlad® 
opravlja tudi deželna kmetijsko gozdarska zbornica. Tako 
primer sme občni zbor okrajne zbornice sklicati tudi predsed- 
nik deželne zbornice, medtem ko deželna zbornica lahko 
občni zbor okrajne zbornice celo razpusti. 

Sredstva za svoje delo kmetijsko gozdarske zbornice na š,J' 
jerskem pridobivajo z zbornično doklado, z zborničnimi 
spevki, s prihodki iz lastne dejavnosti, z dotacijami, ki jim ji" 
za pospeševanje kmetijstva dodeljujejo (zvezna) držav* 
dežela in občine, pa tudi z izrednimi prihodki in krediti. 

Zbornična doklada je dajatev, ki jo zbornici plačujejo zemlji- 
ški lastniki in zakupniki v odstotku, ki ga določi občni zbo' 
deželne zbornice od osnove za zemljiški davek. Ta odstot^ 
lahko preseže v zakonu določeno najvišjo mejo samo, 'e 

izjemo dovoli poseben deželni zakon. 

Poleg zbornične doklade, ki mora biti enaka za vse pripadnik 
zbornice, se lahko na predlog okrajne zbornice za območje1® 
zbornice uvede tudi dodatna dajatev, ki pa ne sme biti višja o" 
osnovne zbornične doklade. Zbornično doklado pobiral0 

zvezne davčne oblasti, za kar jim je z zakonom zagotovlje"0 

4-odstotno nadomestilo od zbranih prihodkov. 

Pripadniki zbornice, ki niso zavezanci za zbornično doklad0, 

plačujejo zbornični prispevek »B«. Osnova za zbornični P"' 
spevek je enaka osnovi za odmero davka iz kmetijstva i" 
gozdarstva. Ta prispevek na podlagi obvezne prijave vsakefla 

zavezanca okrajni zbornici odmeri, pobira in izterjuje dežel"8 

zbornica. 

Osnova za zbornični prispevek »C«, ki ga plačujejo prav"8 

osebe, pa je obdavčljivi letni obseg poslovanja. 

Financiranje z zbornično doklado in prispevki in morebitni"" 
dodatki je centralizirano. Ta sredstva pridobiva deželna zb°r' 
niča in jih razporeja na območne zbornice glede na njiho"6 

potrebe. V letnem obračunu, ki ga mora deželna zbornih 
predložiti tudi deželni vladi, pa mora biti posebej izkaza"0 

finančno poslovanje območnih zbornic. 

Enostavnejšo zbornično organizacijo predpisuje koro^1 

deželni zakon o zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo. Po t®1" 
zakonu je ustanovljena samo deželna zbornica, medtem "J 
ima zbornični urad izpostave na sedežih političnih okraj0' 
oziroma političnih ekspozitur. 

Volitve v deželno kmetijsko zbornico ureja volilni red 11 

kmetijsko gozdarsko zbornico (LandvvirtschaftskammenA'3' 
hlordnung). Ta volilni red je dejansko poseben zakon, ki l" 
dvakrat obsežnejši od samega zakona o kmetijski zbornici' 

Obvezni člani deželne zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo s® 
lastniki kmetij, ki so velike najmanj en hektar, dalje lastniki,111 

dejansko uporabljajo zemljišča za kmetijstvo in gozdarsN0! 
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost za sV* 
račun in površina njihovih zemljišč dosega najmanj en hekta't 
zatem zakupniki in užitkarji, ki opravljajo kmetijsko dejavno5 

za svoj račun in kmetija oziroma zemljišča merijo več kot & 
hektara, osebe, ki opravljajo drugo kmetijsko ali gozdarsK" 
dejavnost kot glavni poklic (na primer rejci perutnine, čet>°" 
larji in podobno), zakonci teh oseb in vodilni delavci kme11'' 
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iD skih in gozdarskih obratov na Koroškem, ki so pooblaščeni za 
" zastopanje teh obratov. Drugi družinski člani (razen zakonca 
3 nosilca kmetije), ki pretežno delajo na kmetiji ali so svoj čas 
11 kot lastniki, užitkarji ali zakupniki poklicno kmetovali, nato pa 
J predali kmetijo nasledniku in jim je zagotovljeno preživljanje 

na kmetiji, po koroškem deželnem zakonu niso obvezni člani 
zbornice, zakon jim zagotavlja le pravico do uporabe zbornič- 
nih storitev. 

Ob pogoju, da imajo v lasti, užitku ali zakupu enako površino 
* zemljišč, kot je predpisana za volilne upravičence, ki so 

fizične osebe, ali da samostojno opravljajo kmetijsko ali goz- 
darsko dejavnost, so članice zbornice tudi pravne osebe. 

Poslovanje koroške deželne zbornice za kmetijstvo in gozdar- 
j stvo nadzira deželna vlada. Deželna zbornica za kmetijstvo in 

gozdarstvo nima nadzornega odbora. 

Zbornica pridobiva sredstva za svoje poslovanje s prihodki iz 
lastne dejavnosti, z zborničnim prispevkom, z dotacijami in 
z delnim povračilom stroškov za določene storitve. Prispevek 
članom, ki so lastniki, zakupniki in uživalci kmetijskih zemljišč 
se odmerja od enake osnove kot zemljiški davek, prispevek 
drugim samostojnim poklicem v kmetijstvu pa od osnove, ki 
se kot dohodek iz kmetijstva in gozdarstva upošteva pri 
odmeri dohodnine. Prispevek, ki ga plačujejo vodilni nameš- 
čenci kmetijskih podjetij, se odmerja v določenem odstotku 
(največ 5%) od letne plače. 

Zakon o volilnem redu za koroško deželno kmetijsko zbornico 
vsebuje podrobne določbe o razpisu volitev, volilnih organih, 
sestavi volilnih imenikov, volilnih predlogih, glasovanju, ugo- 
tavljanju in razglasitvi volilnih izidov. 

Volitve v deželno kmetijsko zbornico razpiše deželna vlada. 
Razpis mora vsebovati datum glasovanja in dan, po katerem 
se ugotavljajo okoliščine, pomembne za izvedbo volitev. Raz- 
pis volitev se objavi v deželnem uradnem listu in na razglasnih 
deskah občin. 

Volilni organi se oblikujejo za vsake volitve posebej in to na 
deželni, okrajni in občinski ravni, če je občina razdeljena na 
več volilnih območij, pa tudi za ožja volilna območja. Deželni 
odbor sestavljajo načelnik (deželni glavar ali njegov pooblaš- 
čenec) in dvanajst članov ter njihovih namestnikov. Eno četr- 
tino članov deželnega volilnega odbora imenuje deželna 
vlada na predlog deželnega sodišča iz vrst sodnikov, druge 
člane in namestnike pa iz vrst volilnih upravičencev na pred- 
log kandidirajočih strank upoštevaje njihov volilni uspeh na 
zadnjih volitvah v deželno zbornico. Druge volilne organe 
sestavljajo okrajni glavar (okrajni volilni odbor), župan (občin- 
ski volilni odbor) ali njegov pooblaščenec, medtem ko druge 
filane v teh organih imenuje neposredno nadrejeni volilni 
organ. Če določena stranka, ki postavi svojo kandidatno listo, 
na podlagi zadnjih volitev v deželno kmetijsko zbornico ne 
more biti zastopana v volilnem odboru, ima pravico, da ime- 
nuje največ dva zaupnika, ki se lahko udeležujeta sej volilnih 
organov brez pravice glasovanja. 

Volilni upravičenci morajo biti vpisani v volilni imenik občine, 
v katerem imajo svoje stalno prebivališče (fizične osebe) ozi- 
roma sedež (pravne osebe). Volilni imenik sestavijo občine na 
Podlagi posebnih obrazcev za volilno prijavo (VVahlanlagebla- 
etter), ki jih izpolnijo in podpišejo volilni upravičenci. 

Tako sestavljeni volilni imeniki se razgrnejo na vpogled za 
deset dni. Zoper volilni imenik lahko osebe, ki so vpisane 
oziroma zahtevajo vpis, vložijo ugovor, o katerem odloča 
občinski volilni odbor. O svoji odločitvi mora občinski volilni 
odbor obvestiti tako tistega, ki je vložil ugovor, kakor tudi 
morebitno drugo osebo, na katero se nanaša ugovor. Zoper 
odločitev o ugovoru se lahko ti dve osebi pritožita na okrajni 
volilni odbor. 

Pasivno volilno pravico imajo fizične osebe, ki so avstrijski 
državljani, ki so na dan, določen v razpisu volitev, dopolnile 
24 let starosti in imajo stalno prebivališče v deželi Koroški. 

Volilni predlog oziroma kandidatno listo mora podpreti s svo- 
jimi podpisi najmanj 50 volilnih upravičencev. Volilni predlog 
mora vsebovati: 

- označbo stranke, ki se jasno razlikuje od označb drugih list, 
- strankarsko listo kot seznam kandidatov, ki jih je lahko 
največ dvakrat toliko, kolikor jih je treba izvoliti; volilni pred- 
log mora vsebovati vrstni red kandidatov s tekočimi arabskimi 
številkami in osebne podatke za vsakega kandidata: ime, 
priimek, rojstno leto, poklic in naslov (tudi domače ime), 
- ime in naslov pooblaščenca za vročanje. 

Če volilni predlog ne vsebuje strankarske označbe, se označi 
z imenom prvo predlaganega kandidata. Podobno pravilo 
velja tudi v primeru, ko volilni predlog ne navaja pooblaš- 
čenca za vročanje. Tedaj se šteje za takšnega pooblaščenca 
šteje na prvem mestu predlagani kandidat. 

Volilnemu predlogu je treba priložiti tudi pisni pristanek vsa- 
kega kandidata. 

Zakon ureja tudi postopek, ki se opravi v primeru, ko se 
označbe kandidatnih list med seboj ne razlikujejo zadosti 
jasno. 

Po preizkusu kandidatnih list se sprejeti volilni predlogi obja- 
vijo. Na prvem mestu se navede volilni predlog z označbo 
stranke, ki je na prejšnjih volitvah dobila največ glasov, drugi 
volilni predlogi pa se razvrstijo po abecednem vrstnem redu 
njihovih strankarskih označb. 

Praviloma je v vsaki občini eno volišče, po sklepu občinskega 
volilnega odbora pa se lahko območje občine razdeli na dve 
ali več ožjih volilnih območij. Volitve se opravijo praviloma 
v nedeljo ali na drug dela prost dan. 

Po opravljenih volitvah občinski volilni odbori ugotovijo 
volilne izide na svojem območju in svoje ugotovitve preko 
okrajnih volilnih odborov sporočijo deželnemu volilnemu 
odboru, ki mu morajo poslati tudi zapisnik o svojem delu in 
volilno gradivo. 

Deželni volilni odbor ugotovi število veljavnih oddanih glasov 
in število glasov, ki so bili oddani za posamezno kandidatno 
listo. Mandati se razdelijo po proporcionalnem (d'Hondto- 
vem) sistemu. Če na podlagi tega sistema dve stranki upravi- 
čeni do istega sedeža, odloči med njima žreb. 

Mandati, ki pripadejo posamezni kandidatni listi, pripadajo 
kandidatom glede na vrstni red, po katerem so navedeni na tej 
listi. 

Članov koroške deželne kmetijske zbornice je 36. Njihov man- 
dat traja pet let. 
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BESEDILO ČLENOV 

PRVI DEL 

I. POLOŽAJ IN DELOVNO PODROČJE KMETIJSKO GOZ- 
DARSKIH ZBORNIC 

1. člen 
Ustanovitev 

V Republiki Sloveniji se ustanovi Kmetijsko gozdarska zbor- 
nica Slovenije in območne kmetijsko gozdarske zbornice (v 
nadaljevanju: kmetijsko gozdarske zbornice). 

Cilji, zaradi katerih se ustanovijo in delujejo kmetijsko gozdar- 
ske zbornice, so: 
- varovanje in zastopanje koristi kmetijstva in gozdarstva, 
- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo 
kmetijsko in gozdarsko dejavnost, kolikor ni to svetovanje 
zagotovljeno z drugimi predpisi, 
- pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetova- 
nja ter gozdarstva. 

2. člen 
Pravni položaj 

Kmetijsko gozdarske zbornice so združenja javnega prava. 

Kot pravne osebe so kmetijsko gozdarske zbornice lahko 
lastnice premičnih in nepremičnih stvari, lahko pridobivajo 
pravice in prevzemajo obveznosti ter lahko tožijo in so lahko 
tožene. 

3. člen 
Pojem kmeti|stva in gozdarstva 

Po tem zakonu pojem kmetijstva obsega vse panoge kmetij- 
ske dejavnosti, kot so na primer poljedelstvo, vrtnarstvo, 

travništvo, sadjarstvo, vinogradništvo, trsničarstvo, živinoreja, 
pašništvo, planšarstvo, čebelarstvo, sladkovodno in morsko 
ribištvo, pojem gozdarstva pa obsega poleg gozdarskih dejav- 
nosti tudi lovstvo. 

Za kmetijske oziroma gozdarske obrate se po tem zakonu 
štejejo tudi gospodarski obrati, ki predelujejo pretežno lastni 
pridelek oziroma lastne proizvode glavnega kmetijskega ali 
gozdarskega obrata (stranski obrati), in gospodarski obrati, ki 
izdelujejo oziroma vzdržujejo opremo pretežno za potrebe 
glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (pomožni 
obrati). 

Za vrtnarstvo se po tem zakonu ne štejejo urejanje in vzdrže- 
vanje vrtov ter parkov, izdelovanje vencev, šopkov in podob- 
nih izdelkov, trgovanje s temi izdelki oziroma storitvami, 
razen če se te dejavnosti opravljajo v stranskem kmetijskem 
obratu, ki pretežno uporablja lastne pridelke glavnega obrata 
in ima v razmerju do tega obrata tudi manjši obseg poslo- 
vanja. 

4. člen 
Delovno področje 

Pri uresničevanju svojega namena kmetijsko gozdarske zbor- 
nice opravljajo zlasti naslednje naloge: 
- sodelujejo pri oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju 
ukrepov za gospodarno in okolju prijazno kmetovanje, 
- spremljajo razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristoj- 
nim državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosil- 
cem javnih pooblastil dajejo obvestila in predloge na njihovo 
zahtevo ali na svojo pobudo, 
- pripravljajo strokovna mnenja k zakonom in drugim predpi- 
som, ki zadevajo koristi kmetijstva in gozdarstva, 
- zagotavljajo strokovno svetovanje na področju kmetijstva 
in gozdarstva, razen svetovanja, ki ga po posebnih predpis^ 
opravlja javna služba, in sodelujejo pri gospodarskih ukrepi 
za izboljšanje delovnih razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, 
- organizirajo praktično poklicno izobraževanje, izpopolnje- 
vanje in usposabljanje za osebe, ki opravljajo kmetijsko dejav; 
nost, in neposredno izvajajo različne oblike usposabljanja, kj 
niso zajete z rednimi programi izobraževalnih organizacij 
(predavanja, tečaji in podobno), 
- podpirajo in pospešujejo sodelovanje kmetijskih izobraže- 
valnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi gospodar- 
skimi obrati, 
- zagotavljajo gospodarsko svetovanje, oziroma posredujei0 

in pospešujejo tovrstno svetovanje, če ga ne izvajajo sam«. 
- v mejah, ki jih določa zakon, zastopajo člane v gospodar- 
skih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, zlasti p'0° 
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil, 
- sodelujejo z gospodarskimi organizacijami na področju 
kmetijstva in gozdarstva, 
- vodijo seznam svojih članov. 

Za vzpostavitev in vodenje seznama članov imajo kmetijsko 
gozdarske zbornice pravico do vpogleda in uporabe podatkov 
in evidenc: 
- o enotni matični številki občana oziroma pravne osebe I* 
ustreznih registrov organov za notranje zadeve oziroma 
Zavoda RS za statistiko, 
- o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (ime, nasloVi 

enotna matična številka lastnika in katastrski dohodek zem- 
ljišč), ki jih vodijo pristojne geodetske uprave, 
- o pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojenci 
na podlagi kmetijske dejavnosti (ime, naslov in enotna 
matična številka), ki jih vodi Zavod za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje Slovenije, 
- o osebah, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejav- 
nost in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se priglasi'® 
kot podjetniki in jih vodijo izpostave republiškega davčnega 
organa, pristojnega za odmero in pobiranje dohodnine, 
- o pravnih osebah, ki so članice kmetijsko gozdarske zbor- 
nice in jih vodi sodni ali drug register, določen z zakonom. 

Za pridobivanje podatkov, prepisov in overjenih kopij listin i2 

prejšnjega odstavka se ne plačujejo takse in drugi stroški. 
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2 zakonom lahko kmetijsko gozdarske zbornice dobijo javno 
pooblastilo za opravljanje določenih funkcij državne uprave. 

Dejavnost kmetijsko gozdarskih zbornic iz prvega in drugega 
odstavka tega člena se nanaša na vsa kmetijska zemljišča in 
gozdove ter na vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na 
obseg, način gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni 
drugače določeno. 

5. člen 
Delovno območje 

Za območje Republika Slovenije se ustanovi Kmetijsko goz- 
darska zbornica Slovsnije (v nadaljevanju: republiška zbor- 
nica). 

Območne kmetijsko gozdarske zbornice (v nadaljevanju: 
območne zbornice) se ustanovijo za območje več občin na 
zaokroženem ozemlji s podobnimi naravnimi razmerami za 
kmetovanje in gozdaistvo ter s podobnimi gospodarskimi in 
kulturnimi značilnostmi. 

Območne zbornice so: 

~ Območna kmetijsko gozdarska zbornica Celje s sedežem 
v Celju za območje občin: Dravograd, Celje, Laško, Mozirje, 
Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec, 

~ Območna kmetijsko gozdarska zbornica Kranj s sedežem 
v Kranju za območe občin: Jesenice, Kranj, Radovljica, 
Skofja Loka in Tržič, 
~ Območna kmetijsko gozdarska zbornica Ljubljana s sede- 
žem v Ljubljani za območje občin: Cerknica, Domžale, Gro- 
suplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Center, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Ljubljana Moste-Pol e, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in 
Zagorje, 

Območna kmetijsto gozdarska zbornica Maribor s sede- 
žem v Mariboru za območje občin: Maribor, Pesnica, Ormož, 
ptuj, Radlje, Ruše in Slovenska Bistrica, 
~ Območna kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota 
s sedežem v Murski Soboti za območje občin: Gornja Rad- 
9°na, Lendava, Ljutcmer in Murska Sobota, 
~ Območna kmetijsko gozdarska zbornica Nova Gorica 
s sedežem v Novi Gorici za območje občin: Ajdovščina, Idrija, 
Hirska Bistrica, Izola Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, 
Sežana in Tolmin, 
~ Območna kmetijsko gozdarska zbornica Novo mesto 
s sedežem v Novem mestu za območje občin: Brežice, Črno- 
melj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje. 

Območje dveh ali več območnih zbornic se lahko spremeni 
Po sporazumni odloiitvi svetov teh zbornic in predhodnem 
soglasju Vlade Repuolike Slovenije. 

Svet območne zbornice lahko po predhodnem soglasju Vlade 
Republike Slovenije sprejme sklep o spremembi sedeža zbor- 
nice. 

6. člen 
Razdelitev nalog med kmetijsko gozdarskimi zbornicami 

Republiška zbornica opravlja naloge s svojega delovnega 
Področja na celotnem območju države. 

Območna zbornica opravlja naloge na območju, za katerega 
le ustanovljena. 

Za vsa vprašanja, ki zadevajo koristi kmetijstva na območju 
dveh ali več območnih zbornic, je pristojna republiška zbor- 
°ica. Poleg teh zadev spadajo v delovno področje republiške 
zbornice še: 

~ svetovanje območnim zbornicam ter 
~ nadzor nad organiziranostjo in poslovanjem območnih 
zbornic. 

7. člen 
Nadzor nad kmetijsko gozdarskimi zbornicami 

Nadzor nad kmetijsko gozdarskimi zbornicami se opravlja 
z namenom, da kmetijsko gozdarske zbornice: 

- izpolnjujejo svoje naloge, določene z zakonom, 
- opravljajo svojo dejavnost v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi, 
- ne prekoračijo svojega delovnega področja. 

Kmetijsko gozdarske zbornice nadzoruje Vlada Republike 
Slovenije. 

Nadzorstvo nad območnimi zbornicami opravlja tudi republi- 
ška zbornica. 

Zaradi zagotovitve neoviranega in učinkovitega nadzora 
morajo kmetijsko gozdarske zbornice vabila na seje sveta, 
upravnega in nadzornega odbora ter zapisnike s teh sej poši- 
ljati Vladi Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije lahko od republiške zbornice zah- 
teva poročila in drugo dokumentacijo o delu kmetijsko goz- 
darskih zbornic, lahko pa tudi pregleda njihovo poslovanje na 
kraju samem. Smiselno enaka pooblastila ima republiška 
zbornica nasproti območnim zbornicam. 

B. člen 

Razmerje kmetijsko gozdarskih zbornic do državnih organov 
in drugih organizacij 

Vlada Republike Slovenije, upravni organi, organi lokalnih 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil, kmetijske in gozdarske 
zadruge, zveze teh zadrug ter druge pravne osebe, ki oprav- 
ljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, so dolžni v zadevah, ki 
spadajo v delovno področje kmetijsko gozdarskih zbornic, 
dajati tem zbornicam na njihovo zahtevo potrebna pojasnila 
in jim pomagati pri delu. 

Pred sprejemom ukrepov, ki zadevajo koristi kmetijstva in 
gozdarstva, upravni organi, organi lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil s predlaganimi ukrepi seznanijo pri- 
stojno kmetijsko gozdarsko zbornico ter od nje zahtevajo, da 
v primernem roku sporoči svoje mnenje. Če je potrebno, 
lahko omenjeni organi zahtevajo tudi, da pristojna kmetijsko 
gozdarska zbornica za proučitev določenega vprašanja 
postavi svoje strokovne izvedence. 

II. ČLANSTVO 

9. člen 
Fizične In pravne osebe 

Člani zbornice so fizične in pravne osebe, določene s tem 
zakonom. 

Zaradi sorazmernega zastopstva različnih interesov na 
področju kmetijstva in gozdarstva so člani kmetijsko gozdar- 
ske zbornice razvrščeni v tri volilne skupine. 

10. člen 
Prva volilna skupina 

Prvo volilno skupino sestavljajo fizične osebe, ki izpolnjujejo 
enega od naslednjih pogojev: 

- če kot lastniki, užitkarji ali zakupniki kmetijskih zemljišč in 
gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun oprav- 
ljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in katastrski 
dohodek teh kmetijskih zemljišč in gozdov v letu 1994 dosega 
najmanj 16.800 SIT; ta znesek se valorizira v skladu s sploš- 
nimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka; 
- če kot lastniki, užitkarji ali zakupniki kmetijskega ali goz- 
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darskega obrata za svoj račun opravljajo Kmetijsko ali gozdar- 
sko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic in niso zajeti 
z določbo iz prejšnje alinee, 

- osebe, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejav- 
nost in so se na svojo zahtevo priglasile kot podjetniki, 
- če jim delo na kmetiji pomeni edini ali glavni poklic, 
- če jim je delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni poklic in 
živijo na kmetiji ter ne opravljajo drugega poklica. 

Šteje se, da delo na kmetiji pomeni oziroma je pomenilo edini 
ali glavni poklic osebi, ki je zavarovana po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju kot kmet oziroma je 
uveljavila pravico do pokojnine kot zavarovanec - kmet. 

Osebe iz prejšnjega odstavka so člani območne zbornice, na 
katere območju imajo svoje stalno prebivališče. 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka in v Sloveniji 
nimajo stalnega prebivališča, so člani območne zbornice, na 
katere območju pretežno opravljajo kmetijsko ali gozdarsko 
dejavnost. 

11. člen 
Druga volilna skupina 

Drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji in se pretežno ukvarjajo 
s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo ali opravljajo storitve za 
kmetijstvo in gozdarstvo, ne glede na pravno obliko, razen 
javnih zavodov. 

/Variantna odstavka k prejšnjemu odstavku: 

S temi pravnimi osebami so izenačene tudi zadruge, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji če so njihovi člani pretežno 
pripadniki prve volilne skupine in je poslovni predmet 
zadruge povezan s kmetijstvom in gozdarstvom tako, da 
zajema najmanj eno od naslednjih dejavnosti: 

- skupna uporaba kmetijskih objektov, strojev in naprav, 
- predelava kmetijskih in gozdnih proizvodov iz dejavnosti, ki 
so povezane s kmetijstvom, 
- skladiščenje in prodaja kmetijskih in gozdnih proizvodov 
ter proizvodov iz strankih dejavnosti, ne glede na stopnjo 
obdelave ali predelave, 
- prodaja blaga za potrebe kmetijstva, vključno za 
stanovanjska in gospodarska poslopja ter za stranske 
dejavnosti. 
Pravne osebe so članice območne zbornice glede na svoj 
sedež. 

Pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v kmetijsko 
gozdarski zbornici in nimajo sedeža v Sloveniji, so članice 
tiste območne zbornice, na katere območju pretežno 
opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost. 

12. člen 
Tretja volilna skupina 

Tretjo volilno skupino sestavljajo delavci, zaposleni pri 
osebah iz prve ali druge volilne skupine. 

Delavci so člani območne zbornice, na katere območju je 
sedež ali stalno prebivališče njihovega delodajalca. 

III. ORGANIZIRANOST KMETIJSKO GOZDARSKIH 
ZBORNIC 

1. Republiška zbornica 

13. člen 
Organi 

Organi republiške zbornice so: 

a) svet, 
b) upravni odbor. 

c) predsednik in dva podpredsednika, 
č) nadzorni odbor. 

14. člen 
Sestava sveta 

Svet republiške zbornice šteje 45 svetnikov. 

Člani zbornice izvolijo 38 svetnikov v posameznih volilnih 
skupinah, in to: 

- člani republiške zbornice iz prve volilne skupine izvolijo 28 
svetnikov, 
- člani republiške zbornice iz druge volilne skupine izvolijo 
4 svetnike, 
- člani republiške zbornice iz tretje volilne skupine izvolijo 
6 svetnikov. 

Po svojem položaju so svetniki republiške zbornice 
predsedniki območnih zbornic. 

15. člen 
Pravice svetnikov do povračil in nadomestil 

Članstvo v svetu republiške zbornice je častna funkcija. Svet 
republiške zbornice lahko s splošnim aktom uredi pravice 
svetnikov do povračila potnih in drugih stroškov v zvezi 
z opravljanjem njihove funkcije. 

Predsednik, podpredsednika in predsednik nadzornega 
odbora republiške zbornice za svoje de o prejemajo tudi 
nadomestilo v višini, ki ga določi svet s splošnim aktom. 

16. člen 
Delovno področje sveta 

Svet republiške zbornice razpravlja in odloča o vseh zadevah, 
ki po tem zakonu niso v pristojnosti upravnega odbora. Za 
proučitev določenih zadev lahko svet imenuje tudi odbore in 
druga delovna telesa. 

Svet republiške zbornice opravlja zlasti naslednje naloge: 

1) voli predsednika, prvega in drugega podpredsednika, 
druge člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora tef 
člane drugih odborov, 
2) na predlog upravnega odbora in s soglasjem Vlade 
Republike Slovenije imenuje direktorja ler njegovega 
namestnika, 
3) sprejema letni proračun, 
4) v soglasju z Vlado Republike Slovenije določa stopnjo 
zborničnega prispevka, 
5) obravnava poročilo o letnem obračunu in sklepa o tem 
poročilu, 
6) sklepa o kritju stroškov, ki niso zajeti v sprejetem 
proračunu, 
7) sprejema pravila republiške zbornice, poslovnik o svojem 
delu, splošni akt o nadomestilih in povračilih stroškov 
zborničnim svetnikom in funkcionarjem in splošni akt 
o delovnih razmerjih delavcev, zaposlenih v kmetijsko 
gozdarskih zbornicah, 
8) odloča o razpustitvi svetov območnih zbornic. 

Sklepi iz 4. in 7. točke prejšnjega odstavka so sprejeti, če je n* 
seji navzočih več kot polovica svetnike*, ki so bili izvoljeni 
v vsaki volilni skupini, in je za predlog glasovalo več kot 
polovica navzočih svetnikov iz vsake volilne skupine. 

17. člen 
Prvi sklic sveta 

Najkasneje v štirih tednih od dneva glasovanja mora svet 
republiške zbornice na prvo sejo v novi sestavi sklicati 
dotedanji predsednik, če je ta zadržan, pa eden od 
podpredsednikov. 
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18. člen 
Drugi sklici 

Sejo sveta republiške zbornice sklicuje njegov predsednik po 
Potrebi, vendar najmanj enkrat v četrtletju. 

Predsednik mora sklicati svet: 
~ na pisno zahtevo nadzornega odbora, 
~ na pisno zahtevo najmanj treh svetnikov, ki morajo 
"zahtevi navesti tudi vprašanja, ki naj bodo obravnavana na 
seji, 
~ na pisno zahtevo Vlade Republike Slovenije. 

19. člen 
Vodstvo seje 

pelo sveta vodi predsednik, ob njegovi zadržanosti pa eden 
Izmed podpredsednikov. 

Na sejah sveta sodeluje tudi direktor republiške zbornice, ki 
lahko razpravlja, nima pa pravice glasovati. 

20. člen 
Sklepčnost In večina 

če s tem zakonom ni drugače določeno, svet republiške 
zbornice lahko sklepa, če je navzočih več kot polovica 
svetnikov, sklep pa je sprejet, če je za njegov predlog 
glasovala večina navzočih svetnikov. 
pri enaki razdelitvi glasov se šteje, da je predlog zavrnjen. Če 
Slasovi ostanejo enako razdeljeni pri volitvah, odloča žreb. 

21. člen 
Javnost dela 

Seje sveta republiške zbornice so javne, razen če na zahtevo 
Predsednika ali najmanj treh navzočih članov svet odloči, da 
so javnost izključi. 

Svet lahko izključi javnost zasedanja samo v primeru, če je 
tajna obravnava nujno potrebna, da se zavarujejo interesi 
ropubliške zbornice. Svet ne sme izključiti javnosti na prvi seji 
niti tedaj, ko sklepa o letnem proračunu ali njegovih 
spremembah in o zaključnem računu ali ko voli druge organe 
zbornice. 

22. člen 
Razpust sveta 

Svet lahko odloči o svoji predčasni razpustitvi in o razpisu 
lovih volitev. Takšen sklep lahko sprejme le, če je na seji 
Navzočih več kot polovica svetnikov, ki so bili izvoljeni v vsaki 
volilni skupini, in je za predlog glasovalo več kot polovica 
"avzočih svetnikov iz vsake volilne skupine. 

Sočasno s sklepom o razpustitvi lahko svet republiške 
Zbornice razpusti tudi svete območnih zbornic. 

Vlada Republike Slovenije razpusti svet republiške zbornice: 

- če republiška zbornica ne izpolnjuje svojih nalog, 
- če republiška zbornica večkrat prekorači svoje delovno 
Področje, 
~ če je najmanj polovici svetnikov, izvoljenih v posamezni 
volilni skupini, predčasno prenehal mandat in ni 
namestnikov, ki bi lahko zasedli izpraznjena mesta. 

23. člen 
Upravni odbor 

Upravni odbor republiške zbornice šteje 11 članov in ga 
sestavljajo predsednik, dva podpredsednika ter osem drugih 
Članov. 

Svet republiške zbornice na prvi seji z ločenim glasovanjem 
^oli predsednika ter oba podpredsednika, nato pa druge 
člane upravnega odbora. 

/Variantni dostavek: 
Predsednika izvoli svet republiške zbornice izmed svetnikov, 
ki so bili izvoljeni v prvi volilni skupini. Prvega in drugega 
podpredsednika svet izvoli izmed svetnikov, ki so bili izvoljeni 
v drugi oziroma tretji volilni skupini./ 

Če članu upravnega odbora predčasno preneha funkcija, 
mora upravni odbor uvrstiti izvolitev novega člana na dnevni 
red prve naslednje seje sveta. 

24. člen 
Delovno področje 

Upravni odbor vodi in organizira delo republiške zbornice in 
opravlja personalne in finančne zadeve, kolikor te zadeve niso 
pridržane svetu in predsedniku. Upravni odbor pripravlja 
dnevni red za seje sveta in razpisuje volitve v kmetijske goz- 
darske zbornice. 

Upravni odbor odloča tudi o članstvu fizičnih in pravnih oseb 
v kmetijsko gozdarskih zbornicah, če se o tem pojavi dvom ali 
spor. Odločba upravnega odbora republiške zbornice je akt 
v upravnem postopku, zoper katerega je dopustna pritožba na 
svet zbornice. 

Upravni odbor vodi predsednik. Predsednik sklicuje seje 
upravnega odbora in predlaga dnevni red. 

25. člen 
Zadržanje Izvršitve sklepa 

Če svet republiške zbornice sprejme sklep, za katerega 
upravni odbor meni, da nasprotuje zakonskim predpisom ali 
poslovniku, mora upravni odbor zadržati izvršitev takega 
sklepa in najkasneje v enem mesecu zahtevati, da svet o tej 
zadevi ponovno odloča. Če pri ponovnem glasovanju svet 
vztraja pri prvotnem sklepu, mora upravni odbor sporni sklep 
nemudoma predložiti v oceno Vladi Republike Slovenije. 

Če je svet republiške zbornice razpuščen, upravni odbor 
opravlja svoje funkcije do izvolitve novega upravnega odbora. 

V času od razpustitve sveta do prve seje novoizvoljenega 
sveta sme upravni odbor opravljati samo zadeve, ki spadajo 
v redno poslovanje. 

26. člen 
Predsednik In podpredsednika 

Sklepe in druge listine, ki imajo za republiško zbornico 
pravno zavezujoč značaj, podpisuje predsednik skupaj z di- 
rektorjem. 

Če je predsednik zadržan, ga nadomešča eden izmed pod- 
predsednikov, ki ga določi predsednik. 

Če predsedniku ali podpredsedniku predčasno preneha funk- 
cija, se brez odlašanja opravijo ponovne volitve. 

Če predsednik meni, da sklep sveta ali drugega organa ni 
v skladu z zakonom, da prekoračuje delovno področje ali 
bistveno škoduje koristim republiške zbornice, zadrži izvrši- 
tev tega sklepa. V tem primeru mora predsednik organu, ki je 
sklep sprejel, nemudoma sporočiti svoje pomisleke in zahte- 
vati od tega organa ponovno odločanje. Če pri ponovnem 
odločanju sklep ni odpravljen, mora predsednik v naslednjih 
dveh tednih od Vlade Republike Slovenije zahtevati stališče, 
ali naj se sklep izvrši. 

27. člen 
Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje kmetijsko goz- 
darskih zbornic in o svojem delu poroča svetu republiške 
zbornice. 

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, en podpredsednik in 
trije člani. 
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Nadzorni odbor mora kot kolegijski organ nadzorovati zlasti 
zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost 
poslovanja. Nadzorni odbor lahko zahteva vse podatke in 
obvestila, ki so potrebna za vestno opravljanje njegovih 
nalog. Zaradi strokovne pomoči lahko nadzorni odbor k svo- 
jemu delu povabi tudi izvedence. 

Vsaka volilna skupina mora biti v nadzornem odboru zasto- 
pana najmanj z enim svetnikom. 

28. člen 
Volitve nadzornega sveta 

Člane nadzornega odbora izvoli svet na prvi seji po volitvah. 

Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta. 

V nadzorni odbor ne sme biti izvoljen član upravnega odbora. 

Če članu nadzornega odbora funkcija preneha predčasno, 
mora svet republiške zbornice na naslednji seji izvoliti novega 
člana nadzornega odbora za čas do izteka mandatne dobe. 

29. člen 
Predsednik nadzornega odbora In njegov namestnik 

Nadzorni odbor iz svojih vrst z večino vseh glasov izvoli 
predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzor- 
nega odbora oziroma njegov namestnik ima pravico sodelo- 
vati na vseh sejah upravnega odbora in drugih organov zbor- 
nice. 

30. člen 
Nadaljevanje dela v primeru predčasne razpustitve 

Če se svet republiške zbornice predčasno razpusti, nadzorni 
odbor opravlja svoje naloge do izvolitve novega nadzornega 
odbora. 

2. Območne zbornice 

31. člen 
Organi 

Organi območne zbornice so: 

a) svet, 
b) upravni odbor, 
c) predsednik in dva podpredsednika. 

32. člen 
Svet 

Svet območne zbornice šteje 15 svetnikov, ki jih izvolijo člani 
v posameznih volilnih skupinah za dobo štirih let, in to: 

- člani območne zbornice iz prve volilne skupine izvolijo 10 
svetnikov, 
- člani območne zbornice iz druge volilne skupine izvolijo 
2 svetnika, 
- člani območne zbornice iz tretje volilne skupine izvolijo 
3 svetnike. 

33. člen 
Delovno področje In delovna telesa 

Svet odloča o vseh zadevah, ki niso v pristojnosti republiške 
zbornice. 

Za proučitev posameznih vprašanj lahko svet ustanovi odbore 
in druga delovna telesa. Osebe, ki niso člani zbornice, lahko 
pa zbornici pomagajo pri uresničevanju njenih nalog (na 
primer strokovnjaki, raziskovalci), smejo sodelovati v delov- 
nih telesih zbornice brez pravice odločanja in so lahko povab- 
ljene tudi k obravnavi določenih vprašanj na seji organov 
zbornice. 

Članstvo v svetu območne zbornice je častna funkcija. Svet- 
niki imajo pravico do povračila stroškov v skladu s splošnim 
aktom, ki ga sprejme svet republiške zbornice. 

34. člen 
Smiselna uporaba določb o svetu republiške zbornica 

Svet območne zbornice sprejema pravila v soglasju s svetom 
republiške zbornice. 

Za sklic, sklepanje in javnost dela sveta območne kmetijsko 
gozdarske zbornice se smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za svet republiške zbornice. 

Sejo sveta območne zbornice lahko skliče tudi predsednik 
republiške zbornice. 

35. člen 
Razpustitev sveta 

Republiška zbornica lahko razpusti svet območne zbornice: 

a) če območna zbornica ne izpolnjuje z zakonom določeni!1 

nalog, 
b) če območna zbornica večkrat prekorači svoje delovno 
področje, 
c) če je najmanj polovici od celotnega števila svetnikov, ki so 
bili izvoljeni v posamezni volilni skupini, prenehal mandat in 
ni namestnikov, ki bi stopili na izpraznjena mesta. 

Svetnikom, ki so bili izvoljeni v svet območne zbornice P° 
predčasni razpustitvi, traja mandat do izteka tekoče splošne 
štiriletne mandatne dobe, kot velja za druge kmetijsko goz- 
darske zbornice. 

36. člen 
Upravni odbor 

Upravni odbor območne zbornice sestavljajo predsednik, 
podpredsednika in dva člana. 

Upravni odbor opravlja za območno zbornico vse zadeve,zS 

katere ni pristojen svet. 

Po razpustitvi sveta območne zbornice upravni odbor op 
Ija svojo funkcijo vse dotlej, dokler novoizvoljeni svet na p^1 

seji ne izvoli novega upravnega odbora. 

Če kateremukoli članu upravnega odbora funkcija prenefi? 
predčasno, mora svet območne zbornice na prvi naslednji s0'1 

izvoliti novega člana upravnega odbora za čas do iztek* 
mandatne dobe. 

37. člen 

Predsednik In podpredsednika območne zbornice 

Svet območne zbornice mora na začetnem zasedanju z lotf 

nim glasovanjem izvoliti predsednika in dva podpredsednik* 

Predsednik predstavlja območno kmetijsko gozdarsko zbOr' 
nico, vodi njeno poslovanje in uresničuje sklepe svet' 
območne kmetijsko gozdarske zbornice. Predsednik tuo1 

določa dnevni red za seje sveta in vodi. Predsednik mof* 
skrbeti, da območna zbornica posluje v skladu z zakonom i" 
predpisi ter ne prekorači svojega delovnega področja. CJ 
predsednik območne zbornice meni, da ne more prevz«® 
odgovornosti za izvršitev določenega sklepa, ki ga je sprej6 

svet območne zbornice, mora zadevo predložiti v presoi" 
republiški zbornici. 

Če je predsednik začasno zadržan, ga nadomešča eden ^ 
podpredsednikov, ki ga določi predsednik. 

38. člen 
Nadomestne volitve predsednika ali podpredsednika 

Če predsedniku ali podpredsedniku funkcija predčasno pr* 
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neha, mora svet območne zbornice na prvi naslednji seji 
opraviti nadomestne volitve. 

39. člen 
Pravica do nadomestila 

Predsedniku in podpredsednikoma območne zbornice pri- 
pada nadomestilo v skladu z merili, ki jih določi republiška 
zbornica. 

40. člen 
Nezdružljivost funkcij 

Če je svetnik območne kmetijsko gozdarske zbornice izvoljen 
za predsednika ali podpredsednika republiške zbornice, mu 
preneha funkcija svetnika območne zbornice. 

3. Uprava In odbori 

41. člen 
Strokovne in druge službe 

Za poslovanje službe republiške zbornice skrbi zbornični 
urad, ki ga pod nadzorom predsednika republiške zbornice 
vodi direktor. 

Za poslovanje območne zbornice skrbi tajništvo, ki ga pod 
nadzorom predsednika območne zbornice vodi tajnik 
območne zbornice. 

Za izvedbo posameznih nalog lahko območna zbornica 
s soglasjem republiške zbornice organizira določene stro- 
kovne in druge službe kot organizacijske enote zunaj sedeža 
(izpostave). 

Direktorja republiške zbornice, njegovega namestnika ter taj- 
nika območne zbornice imenuje svet zbornice na predlog 
upravnega odbora zbornice in s soglasjem Vlade Republike 
Slovenije. 

Po preteku štiriletne mandatne dobe je ista oseba lahko 
ponovno imenovana za direktorja republiške zbornice, za 
njegovega namestnika ter za tajnika območne zbornlfce. 

IV. FINANCIRANJE KMETIJSKO GOZDARSKIH ZBORNIC 

42. člen 
Prihodki 

Sredstva, potrebna za opravljanje njihovih nalog, kmetijsko 
gozdarske zbornice pridobivajo: 

1) z zborničnimi prispevki, 
2) s prihodki iz lastne dejavnosti, 
3) s sredstvi, ki jih kmetijsko gozdarskim zbornicam na pod- 
lagi programov pospeševanja kmetijstva v skladu z zakonom 
dodelijo država, občine in druge lokalne skupnosti, 
4) s krediti, 
5) z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno). 

S sredstvi, zbranimi na podlagi prve točke iz prejšnjega 
odstavka, razpolaga republiška zbornica in pri tem zagotavlja 
tudi gmotne pogoje za delo območnim zbornicam. S sredstvi, 
ki jih pridobijo iz lastne dejavnosti, območne zbornice prosto 
razpolagajo ob nadzoru republiške zbornice. 

Zaradi uresničitve določenih nalog območne zbornice lahko 
na njen predlog republiška zbornica določi dodatni prispe- 
vek, ki velja samo za člane območne zbornice. Stopnja dodat- 
nega prispevka ne sme biti višja od stopnje prispevka za 
republiško zbornico. 

43. člen 
Zbornični prispevek A 

Zavezanci zborničnega prispevka A so osebe iz prve alinee 
prvega odstavka 10. člena, ki so hkrati tudi zavezanci davka 
od dohodka iz kmetijstva. 

Če več zavezancev za zbornični prispevek A sestavlja samo 
eno gospodinjstvo, je zavezanec eden izmed polnoletnih čla- 
nov kot predstavnik gospodinjstva. 

Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavlja- 
nju katastrskega dohodka. 

Stopnjo zborničnega prispevka A določi svet republiške zbor- 
nice za eno koledarsko leto. 

Zbornični prispevek A se odmeri po stopnji, ki mora biti enaka 
za vse zavezance na območju Slovenije. Če je za člane 
območne zbornice uveden dodatni prispevek, mora biti tudi 
stopnja tega prispevka enaka za vse člane območne zbornice. 

44. člen 
Zbornični prispevek B 

Zbornični prispevek B in morebitne dodatne prispevke plaču- 
jejo osebe iz druge alinee prvega odstavka 10. člena, ki 
dosegajo dohodke s kmetijsko proizvodnjo, določeno v pred- 
pisih o dohodnini, ali so se na svojo zahtevo priglasile kot 
podjetniki in so za te dohodke zavezanci za davek iz dejav- 
nosti. 

Varianta: Osnova za zbornični prispevek B in morebitne 
dodatne prispevke je osnova za davek iz dejavnosti. 

45. člen 
Smiselna uporaba predpisov o dohodnini 

Zbornična prispevek A (variantni dodatek: in zbornični prispe- 
vek B, če bo sprejeto variantno besedilo k drugemu odstavku 
44. člena) skupaj z morebitnim dodatnim prispevkom odmerja 
in pobira izpostava republiškega davčnega organa, ki je pri- 
stojen za odmero in pobiranje dohodnine. 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se glede obračuna- 
vanja zborničnega prispevka A (variantni dodatek: oziroma 
B), rokov za plačilo, izterjave, vračila preveč plačanih prispev- 
kov, zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, 
zastaranja in kaznovanja smiselno uporabljajo določbe 
posebnega zakona, ki ureja plačevanje davka iz kmetijstva 
oziroma davka iz dejavnosti. 

46. člen 
Zbornični prispevek C 

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe, ki so članice 
kmetijsko gozdarskih zbornic. 

Osnova za zbornični prispevek B in (varianta: besedilo »B In« 
se črta, če je sprejeto variantno besedilo drugega odstavka 
44. člena) C je znesek obračunane amortizacije in vkalkulira- 
nih plač v preteklem letu. 

Zbornični prispevek iz prejšnjega odstavka se plačuje na 
način in v roku, ki ga določi svet republiške zbornice s sploš- 
nim aktom. 

DRUGI DEL 

I. VOLITVE V SVET REPUBLIŠKE ZBORNICE TER V SVETE 
OBMOČNIH ZBORNIC 

1. SPLOŠNE IN SKUPNE DOLOČBE 

47. člen 

Člani prve volilne skupine z neposrednim glasovanjem na 
podlagi splošne in enake volilne pravice izvolijo 28 svetnikov. 

Člani druge volilne skupine v volilnem telesu, ki ga sestavljajo 
izvoljeni predstavniki pravnih oseb - članic zbornice, izvolijo 
4 svetnike. 
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Člani tretje volilne skupine v volilnem telesu, ki ga sestavljajo 
izvoljeni predstavniki delavcev, zaposlenih pri drugih članih 
zbornice, izvolijo 6 svetnikov. 

48. člen 
Volilna pravica v prvi in tretji volilni skupini 

V prvi in tretji volilni skupini ima pravico voliti in biti izvoljen 
za svetnika v kmetijsko gozdarsko zbornico državljan Repu- 
blike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti 
ter je član zbornice. 

Pravico biti izvoljen za svetnika kmetijsko gozdarske zbornice 
ima državljan Republike Slovenije, ki ima pravico voliti svet- 
nike v kmetijsko gozdarsko zbornico. 

49. člen 
Splošne volitve 

Splošne volitve v svet kmetijsko gozdarske zbornice so redne 
in predčasne. 

Redne volitve v svet kmetijsko gozdarske zbornice se opravijo 
vsako četrto leto. 

Predčasne volitve se opravijo, če je svet kmetijsko gozdarske 
zbornice razpuščen pred potekom mandatne dobe. 

50. člen 
Redne volitve 

Redne volitve v svet kmetijsko gozdarske zbornice se opravijo 
najprej dva meseca in najpozneje 15 dni pred potekom štirih 
let od prejšnjih splošnih volitev v svet kmetijsko gozdarske 
zbornice. 

Predčasne volitve v svet kmetijsko gozdarske zbornice se 
opravijo najpozneje tri mesece po razpustu sveta kmetijsko 
gozdarske zbornice. 

51. člen 
Razpis volitev 

Splošne volitve v svet kmetijsko gozdarske zbornice razpiše 
upravni odbor kmetijsko gozdarske zbornice. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

52. člen 
Roki za razpis in izvedbo volitev 

Redne volitve v svet kmetijsko gozdarske zbornice se razpi- 
šejo najprej 135 dni in najpozneje 75 dni pred potekom šjirih 
let od prejšnjih rednih volitev v svet kmetijsko gozdarske 
zbornice. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
več kot 90 in ne manj kot 60 dni. 

Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 60 dneh od 
dneva razpisa volitev. 

53. člen 
Dan glasovan|a 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
glasovanja. 

Dan glasovanja na splošnih volitvah je lahko različen za 
volitve svetnikov iz različnih volilnih skupin, vendar mora biti 
določen za volitve vseh svetnikov v istem tednu. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki 
za volilna opravila. 

54. člen 
Nadomestne volitve 

Če članu sveta kmetijsko gozdarske zbornice preneha man- 
dat, se opravijo nadomestne volitve. 

Na nadomestnih volitvah se svetnik kmetijsko gozdarske 
zbornice izvoli za čas do izteka mandatne dobe sveta kmetij- 
sko gozdarske zbornice. 

Nadomestne volitve se ne opravijo, če svetniku preneha man- 
dat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe 
sveta kmetijsko gozdarske zbornice, razen če svet kmetijsko 
gozdarske zbornice odloči drugače. 

55. člen 
Nadomestitev svetnika v primeru predčasnega prenehanja 

mandata 

Če preneha mandat svetniku iz prve volilne skupine, postane 
svetnik za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil 
izvoljen, če ne bi bil izvoljen svetnik, ki mu je prenehal 
mandat. 

Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal svetnik za preostanek 
mandatne dobe, v roku osmih dni ne sporoči, da sprejema 
funkcijo, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata. Ce 
takega kandidata ni, se opravijo nadomestne volitve. 

56. člen 
Razpis in izvedba nadomestnih volitev 

Nadomestne volitve razpiše upravni odbor kmetijsko gozdar- 
ske zbornice najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi sveta. 

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, 
kolikor ni v tem členu drugače določeno. 

57. člen 
Naknadne volitve 

Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti ali na posa- 
meznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je 
določen za glasovanje. 

Naknadne volitve razpiše območna volilna komisija. 
Naknadne volitve se morajo opraviti najpozneje v 30 dneh od 
dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih oziroma 
nadomestnih volitvah. 

58. člen 
Ponovne volitve 

Ponovne volitve se opravijo, če krajevna volilna komisija 
zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne 
volitve. 

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, ko svet kmetijsko 
gozdarske zbornice ne potrdi mandata svetnika sveta kmetij- 
sko gozdarske zbornice, oziroma če sodišče na podlagi pri- 
tožbe razveljavi potrditev mandata svetnika sveta kmetijsko 
gozdarske zbornice in volilna komisija republiške zbornice 
ugotovi, da je zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve. 

Ponovne volitve razpiše volilna komisija, ki je ugotovila izid 
glasovanja. 

VOLILNI ORGANI 

59. člen 
Volilne komisije in volilni odbori 

Volitve vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni odbori. 

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za 
vsake volitve. 
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60. člen 
Volilne komisije 

Volilne komisije so: 

1) volilna komisija republiške zbornice, 
2) volilna komisija območne zbornice, 
3) krajevna volilna komisija. 

61. člen 
Sestava volilne komisije 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi 
namestniki. 

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. 

Nihče ne sme biti član več kot enega volilnega organa. 

62. člen 
Imenovanje volilnih komisij 

Volilno- komisijo republiške zbornice in volilne komisije 
območne zbornice imenuje svet (varianta: upravni odbor) 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

Krajevne volilne komisije imenujejo volilne komisije območ- 
nih zbornic. 

Naloge krajevne volilne komisije lahko izvajajo občinske 
volilne komisije, imenovane po zakonu o lokalnih volitvah. 

63. člen 
Naloge volilne komisije republiike zbornice 

Volilna komisija republiške zbornice: 

1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega 
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke, 
2) usklajuje delo volilnih komisij območnih zbornic in daje 
strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona ter nad- 
zoruje njihovo delo, 
3) predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, 
4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge 
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil, 
5) objavlja izid volitev v svet kmetijsko gozdarske zbornice, 
6) izdaja potrdila o izvolitvi svetnikov 2. in 3. volilne skupine, 
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

64. člen 
Naloge volilne komisije območne zbornice 

Volilna komisija območne zbornice: 

1) skrbi za zakonitost volitev svetnikov, ki se volijo v območno 
zbornico, 
2) ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu z za- 
konom, 
3) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri svetniki so 
izvoljeni v območni zbornici ter daje poročila o izidu, 
4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
5) imenuje krajevne volilne komisije, 
6) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

65. člen 
Naloge krajevne volilne komisije 

Krajevna volilna komisija: 

1) določa volišča in območja volišč, 
2) imenuje volilne odbore, 
3) ugotavlja izid glasovanja na območju občine, 
4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
5) imenuje komisijo za pripravo volilnega imenika, 
6) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

66. člen 
Volilni odbor 

Glasovanje na volišču oziroma volitve v volilnem telesu vodi 
volilni odbor. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi 
namestniki. 

67. člen 

Glede vprašanj v zvezi z delom volilnih organov, potrjevanja 
kandidatur in varstva volilne pravice, ki s tem zakonom niso 
posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o volitvah v državni zbor. 

II. VOLITVE SVETNIKOV PRVE VOLILNE SKUPINE 

a) Volilna pravica 

68. člen 
Volilni imenik 

Volilna pravica za volitve svetnikov, ki jih volijo člani prve 
volilne skupine, se evidentira z volilnim imenikom. 

Volilni imenik sestavi komisija, ki jo imenuje krajevna volilna 
komisija. 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

69. člen 
Komisija za sestavo volilnega imenika 

Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva člana. 

Komisija mora biti imenovana najpozneje deset dni po razpisu 
volitev. 

70. člen 
Vpis v volilni imenik 

V volilni imenik se vpišejo volivci na podlagi podatkov iz 
seznama članov, ki ga vodi kmetijsko gozdarska zbornica. 

Če ima član zbornice stalno prebivališče na območju občine, 
se vpiše v volilni imenik za območje volišča, na katerem ima 
stalno prebivališče. 

Vsak volivec je lahko vpisan na območju občine samo v en 
volilni imenik. 

Če član zbornice nima stalnega prebivališča na območju 
občine, se vpiše V volilni imenik za volišče, ki ga določi 
komisija za sestavo imenika. 

Člani zbornice iz drugega odstavka 10. člena tega zakona se 
vpišejo v volilni imenik na podlagi zahtevka, ki mu priložijo 
ustrezno potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje Slovenije ali drugo ustrezno potrdilo. 

71. člen 
Smiselna uporaba predpisov o evidenci volilne pravice 

Glede sestavljanja volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi 
z evidenco volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej 
urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci 
volilne pravice. 

b) Volilne enote 

72. člen 
Število in območje 

Svetniki republiške zbornice se volijo v 7 volilnih enotah. 

Volilne enote imajo enako območje in isti sedež kot območne 
zbornice. 
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V vsaki enoti se volijo 4 svetniki, 

c) Kandidiranje 
73. člen 

Določanje kandidatov 

Kandidate za svetnike določajo volivci - člani zbornice 
v volilni enoti. 

Kandidate določajo volivci s podpisi. 

Skupina 20 volivcev lahko s podpisi določi največ toliko 
kandidatov, kot se voli svetnikov v volilni enoti. 

Volilna komisija republiške zbornice predpiše obrazec za 
dajanje podporo kandidatom in izda podrobnojšo navodilo za 
Izvedbo kandidiranja s podpisom. 

74. člen 
Rok za vložitev predloga kandidature 

Predlog kandidature se vloži pisno pri volilni komisiji 
območne zbornice najpozneje v 30 dneh pred dnevom glaso- 
vanja. a 

75. člen 
Predlog kandidature 

Predlog kandidature mora vsebovati oznako volilne enote, 
osebne podatke kandidatov (ime in priimek, datum rojstva, 
poklic in delo, ki ga opravlja, ter naslov stalnega prebivališča, 
ime in priimek ter naslov predstavnika predlagateljev). 

Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 

Predlog mora biti podprt s podpisi predlagateljev. 

76. člen 
Prepoved kandidiranja v dveh enotah 

Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti. 

č) Potrjevanje kandidatur 

77. člen 
Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor 

Glede postopka potrjevanja kandidatur in določanja seznama 
potrjenih kandidatur se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o volitvah v državni zbor. 

če je posamezni kandidat predlagan s strani dveh ali več 
skupin volivcev, se potrjeni predlog upošteva kot enoten 
predlog več skupin volivcev. 

d) Glasovanje na voliičih 

78. člen 
Smiselna uporaba predpisov o lokalnih volitvah 

Glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja se smi- 
selno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, kolikor 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

Volišča določi krajevna volilna komisija. 

79. člen 
Odprtost voliftča 

Volišče mora biti odprto nepretrgoma najmanj 5 ur v času od 
7. do 19. ure. 

80. člen 
Obvestilo volivcem 

Krajevna volilna komisija obvesti volilce o dnevu glasovanja in 
o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik ter o času glasovanja 
na volišču. 

81. člen 

Glasovanje je tajno. 

Glasuje se z glasovnico. 

82. člen 
Glasovnica 

Glasovnica vsebuje: 

- oznako volilne enote, 
- zaporedne številke, priimke in imena ter naslov stalnega 
prebivališča kandidatov po seznamu, 
- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno 
številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. 

Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor 
svetnikov se voli v volilni enoti. 

83. člen 
Potrdilo o volilni pravici 

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik in ima potrdilo 
komisije za sestavo volilnega imenika oziroma ima potrdilo 
pristojnega organa, da ima volilno pravico na območju 
volišča, mu volilni odbor ne sme odreči glasovanja. 

e) Ugotavljanje Izida glasovanja 

84. člen 
Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor 

Glede ugotavljanja izida glasovanja na volišču in glede ugo- 
tavljanja volilnih izidov na območju občine in volilne enote se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni 
zbor, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

85. člen 
Ugotavljanje Izidov glasovanja v volilni enoti 

Pri ugotavljanju volilnega izida v volilni enoti volilna komisija 
volilne enote ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni kan- 
didati. 

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. 

88. člen 
Potrdilo o izvolitvi 

Izvoljenim kandidatom izda pristojna volilna komisija volilne 
enote potrdilo o izvolitvi. 

III. VOLITVE SVETNIKOV DRUGE VOLILNE SKUPINE 

87. člen 
Aktivna in pasivna volilna pravica 

Članice zbornice - pravne osebe volijo v svet republiške 
zbornice štiri svetnike po svojih predstavnikih na volilnem 
zboru. 

Za svetnika lahko članice zbornice, ki so pravne osebe, izvo- 
lijo fizično osebo, ki je član uprave, upravnega odbora ozi- 
roma drugega organa, ki vodi poslovanje pravne osebe - čla- 
nice zbornice. 

88. člen 
Volilno telo 

Volilno telo za volitve svetnikov sestavljajo izvoljeni predstav- 
niki pravnih oseb - članic zbornice. 

Posamezna pravna oseba - članica zbornice izvoli enega 
predstavnika v volilno telo. 
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Poleg predstavnika iz prejšnjega odstavka izvoli posamezna 
pravna oseba — članica zbornice, ki zaposluje več kot 100 
delavcev, še po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih 
100 delavcev, zaposlenih pri njej. 

89. člen 
Volitev predstavnikov v volilno telo 

Predstavnika v volilno telo izvoli organ upravljanja pravne 
osebe - članice v skladu z njenimi pravili. 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo organ iz prejš- 
njega odstavka predloži volilni komisiji republiške zbornice 
najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja. 

90. člen 
Kandidiranje 

Kandidate za svetnike določijo organi upravljanja članic 
v skladu s svojimi pravili. 

Vsaka članica lahko določi enega kandidata. 

Kandidature z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandida- 
tov predloži članica zbornice volilni komisiji republiške zbor- 
nice najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja. 

91. člen 
Potrdilo o razvrstitvi pravne osebe 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo oziroma kandi- 
daturi za člana sveta kmetijsko gozdarske zbornice je 
Potrebno priložiti tudi potrdilo pristojnega organa o razvrstitvi 
Pravne osebe po dejavnosti. 

92. člen 
Sklic volilnega zbora 

Volilni zbor volilnega telesa skliče predsednik volilne komisije 
republiške zbornice najpozneje 15 dni pred dnevom glasova- 
nja. 

Vabilu priloži seznam kandidatov in seznam izvoljenih pred- 
stavnikov v volilno telo. 

93. člen 
Sklepčnost 

Volitve se opravijo, če je na volilnem zboru navzoča večina 
vseh članov volilnega telesa. 

Ce volilni zbor ni sklepčen, se nov volilni zbor skliče v nadalj- 
njih sedmih dneh. Na novem volilnem zboru se volitve opra- 
vijo ne glede na število navzočih članov volilnega telesa. 

94. člen 
Volilni odbor 

Na volilnem zboru se izvoli volilni odbor, ki vodi glasovanje in 
ugotavlja izid glasovanja. 

95. člen 
Glasovanje 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 

Vsak član volilnega telesa lahko glasuje za največ toliko 
kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti. 

96. člen 
Izvolitev 

Za svetnike so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ 
glasov. 

če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število glasov, 
odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor. 

97. člen 
Zapisnik 

Zapisnik o volitvah pošlje volilni odbor skupaj z drugim volil- 
nim gradivom volilni komisiji republiške zbornice. 

98. člen 
Potrdilo o izvolitvi 

Volilna komisija republiške zbornice izda izvoljenim kandida- 
tom potrdilo o izvolitvi. 

99. člen 
Smiselna uporaba predpisov državnem svetu 

Glede vprašanj, ki v tem poglavju niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o državnem svetu. 

IV. VOLITVE SVETNIKOV TRETJE VOLILNE SKUPINE 

100. člen 
Volilna pravica 

Šest svetnikov iz vrst delavcev, zaposlenih pri članih zbornice, 
volijo sindikati, organizirani za območje države, ki so repre- 
zentativni v dejavnosti, in sicer po volilnem telesu, ki se določi 
po istih postopkih, ki veljajo za volitve predstavnikov deloje- 
malcev v Državni svet. 

101. člen 
Volitve predstavnikov v volilno telo 

Vsak reprezentativni sindikat izvoli po enega predstavnika 
v volilno telo. 

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka izvoli vsak sindi- 
kat še po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih 200 
članov. 

102. člen 
Kandidiranje 

Kandidate za svetnike določijo reprezentativni sindikati za 
območje države po postopku, določenem z njihovimi pravili. 

Kandidature z osebnimi podatki kandidatov in pisno soglasje 
kandidatov predložijo volilni komisiji republiške zbornice naj- 
pozneje 30 dni pred dnevom glasovanja. 

103. člen 
Sklic volilnega zbora 

Volilni zbor volilnega telesa skliče predsednik volilne komisije 
republiške zbornice najpozneje 15 dni pred dnevom glasova- 
nja. 

Vabilu priloži seznam kandidatov in seznam izvoljenih pred- 
stavnikov v volilno telo. 

104. člen 
Sklepčnost 

Volitve se opravijo, če je na volilnem zboru navzoča večina 
vseh članov volilnega telesa. 

Če volilni zbor ni sklepčen, se nov volilni zbor skliče v nadalj- 
njih sedmih dneh. Na novem volilnem zboru se volitve opra- 
vijo ne glede na število navzočih članov volilnega telesa. 

105. člen 
Volilni odbor 

Na volilnem zboru se izvoli volilni odbor, ki vodi glasovanje in 
ugotavlja izid glasovanja. 
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106. člen 
Glasovanje 

TRETJI DEL 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 

Vsak član volilnega telesa lahko glasuje za največ šest kandi- 
datov. 

107. člen 
Izvolitev 

Za svetnike so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ 
glasov. 

Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število glasov, 
odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor. 

108. člen 
Zapisnik 

Zapisnik o volitvah pošlje volilni odbor skupaj z drugim volil- 
nim gradivom volilni komisiji republiške zbornice. 

109. člen 
Potrdilo o izvolitvi 

Volilna komisija republiške zbornice izda izvoljenim kandida- 
tom potrdilo o izvolitvi. 

110. člen 
Smiselna uporaba določb zakona o državnem svetu 

lede vprašanj, ki v tem poglavju niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o državnem svetu. 

V. VOLITVE V SVET OBMOČNE ZBORNICE 

111. člen 
Smiselna uporaba določb o volitvah v svet republlike zbor- 

nice 

Glede določanja in potrjevanja kandidatur, glasovanja in ugo- 
tavljanja izida glasovanja se uporabljajo določbe zakona, ki 
veljajo za volitve svetnikov republiške zbornice. 

112. člen 
Kandidiranje 

Poleg sindikatov, ki lahko določijo kandidate v svet republi- 
ške zbornice, lahko kandidate za svetnike območne zbornice 
izmed zborničnih članov v tretji volilni skupini določijo tudi 
drugi reprezentativni sindikati, v skladu s svojimi pravili. 

113. člen 
Volilno telo 

Člane svetov območnih zbornic - predstavnike druge in tretje 
volilne skupine, volita isti volilni telesi, ki volita svetnike repu- 
bliške zbornice. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

114. člen 
Prve volitve 

Prve volitve v svet republiške zbornice in v svete območnih 
zbornic se opravijo do konca leta 1994. 

Ne glede na določbo prvega odstavka 70. člena tega zakona 
se volilci pri prvih volitvah vpišejo v volilni imenik na podlagi 
podatkov upravnega organa, pristojnega za odmero dohod- 
nine iz kmetijske dejavnosti. 

115. člen 
Razpis volitev in začetek dela 

Prve volitve v svet republiške in območnih zbornic razpiš® 
minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Hkrati z razpisom volitev imenuje minister, pristojen za kmetij- 
stvo in gozdarstvo, tudi volilno komisijo republiške zbornice 
in volilne komisije območnih zbornic. 

Gmotne in kadrovske pogoje za začetek dela kmetijsko goz- 
darskih zbornic zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo 
in gozdarstvo (varianta: Vlada Republike Slovenije). 

116. člen 
Prve volitve v skupini pravnih oseb 

Pri prvih volitvah voli štiri svetnike - predstavnike pravnih 
oseb skupščina sekcije za agroživilstvo Gospodarske zbor- 
nice Slovenije. 

/Varianta: Pri prvih volitvah volita po dva svetnika - predstav- 
nike pravnih oseb skupščina sekcije za agroživilstvo Gospo- 
darske zbornice Slovenije in občni zbor Zadružne zveze Slo- 
venije./ 

117. člen 
Stroški za Izvedbo prvih volitev 

Stroški za izvedbo prvih volitev v svet zbornice in svet« 
območnih zbornic ter stroški konstituiranja svetov se krijejo iz 
sredstev proračuna Republike Slovenije. 

118. člen 
Območje območnih zbornic 

Območja območnih zbornic po 5. členu tega zakona se dolo- 
čajo po območjih občin po stanju 1.1.1994. 

119. člen 
Začetek veljavnosti 

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

OBRAZLOŽITEV 

Obrazložitev posameznih določb predloga zakona o 
kmetijsko gozdarskih zbornicah 

1. Položaj, delovno področje In ilanštvo 
Temeljne določbe opredeljujejo poslanstvo, pravni položaj 
kmetijsko gozdarskih zbornic ter sam pojem kmetijstva in 
gozdarstva po tem zakonu. 

Glede opredelitve kmetijske in gozdarske dejavnosti je pred- 
lagatelj proučil možnost naslonitve na že uveljavljeno revidi- t 

rano splošno nomenklaturo dejavnosti v Evropski uniji (NACČ 
Rev. 1), kjer sta kmetijstvo in gozdarstvo razvrščen1 

v področje A, ribištvo pa v področje B. Omenjena klasifikacij 
je bila uveljavljena z "uredbo Sveta Evropskih skupnosti 
(Council Regulation EEC No 3037/90 of October 1990 on t M 
statistical classification of economic activities in the Euro- 
pean Community). Glede na to, da se določila uredbe nana- 
šajo na uporabo nomenklature izključno za statistični 
namene in zaradi nepristranskega razvrščanja statističnih 
enot veljavnost določenih zakonov ali ukrepov (na primer 
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članstvo v zbornici} ne sme biti pogojena z nomenklaturo 
dejavnosti, predlagatelj ni povzel omenjene nomenklature. 

Pojem kmetijstva ne zajema samo vseh panog kmetijske in 
gozdarske proizvodnje, temveč tudi tako imenovane stranske 
in pomožne gospodarske obrate v kmetijstvu in gozdarstvu. 
To so obrati, ki predelujejo pretežno lastne proizvode glav- 
nega kmetijskega ali gozdarskega obrata (stranski obrati) 
oziroma izdelujejo eli vzdržujejo pretežno opremo za potrebe 
glavnega obrata (pcmožni obrati), nosilec glavnega ter stran- 
skega oziroma pomožnega obrata pa je ista fizična ali pravna 
oseba (osebna vel). Posebna razmejitvena določba glede 
kmetijskega značaa dejavnosti je v zakonskem predlogu 
predvidena za vrtnarstvo. 

I/ okviru trojnega poslanstva je delovno področje zbornic 
opredeljeno s posameznimi nalogami le primeroma in ne 
izčrpno. Pri tem je upoštevano, da zbornice glede posamez- 
nih nalog sodelujejo tudi z drugimi subjekti (na primer šole, 
raziskovalne organizacije, Zavod Republike Slovenije za goz- 
dove, zadružne zveze itd.) in opravljajo storitve za kmetijstvo 
in gozdarstvo, razen javnih zavodov. Zbornice sodelujejo tudi 
z gospodarskimi organizacijami na področju kmetijstva in 
gozdarstva. Naloge ne morejo biti določene izčrpno tudi 
zaradi predvidenega javnega pooblastila, ki ga zbornica lahko 
Pridobi s posebnim zakonom za opravljanje določenih funkcij 
državne uprave na področju kmetijstva in gozdarstva. 

V zakonskem predlogu je posebej predvideno, da se dejav- 
nost kmetijsko gozdarskih zbornic iz prvega in drugega 
odstavka tega člena nanaša na vsa kmetijska zemljišča in 
gozdove ter na vsa kmetijska gospodarstva (kmetije, gospo- 
darske družbe in podobno), ne glede na obseg, način gospo- 
darjenja in lastnino, če z zakonom ni drugače določeno. 

Delitev dela med območnimi in republiško zbornico temelji na 
načelu decentralizacije in subsidiarnosti: 

~ Območna zbornica opravlja naloge na območju, za kate- 
rega je ustanovljena. 
~ Za vsa vprašanja, ki zadevajo koristi kmetijstva na območju 
dveh ali več območnih zbornic, je pristojna republiška zbor- 
nica. Poleg teh zadev spadata v delovno področje republiške 
zbornice še svetovanje območnim zbornicam ter nadzor nad 
organiziranostjo in poslovanjem območnih zbornic. 

Zaradi učinkovitega dela zbornice so posebej urejeni medse- 
bojno obveščanje in druga razmerja kmetijsko gozdarskih 
zbornic do Vlade Republike Slovenije, upravnih organov, 
organov lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, kmetij- 
skih in gozdarskih zadrug, zvez teh zadrug ter drugih pravnih 
oseb, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost. 

Po zakonskem predlogu so člani zbornice razvrščeni v tri 
skupine: Prva volilna skupina zajema (aktivne in bivše ozi- 
roma upokojene) kmetovalce, drugo volilno skupino sestav- 
ijo pravne osebe in tretjo volilno skupino delavci, zaposleni 
v kmetijstvu in gozdarstvu. V obvezno članstvo so po tej 
rešitvi vključeni tudi delavci zato, ker delavske zbornice pri 
nas (še) niso organizirane, primerjalne ureditve pa kažejo, da 
so v drugih evropskih državah kmetijski delavci obvezni člani 
kmetijskih zbornic, če niso včlanjeni v delavske zbornice. 

Za obvezno članstvo kmetovalcev, ki kot lastniki, užitkarji in 
zakupniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Repu- 
blike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma 
gozdarsko dejavnost, je kot merilo uporabljen znesek katastr- 
skega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč (v letu 1994: 
najmanj 16.800 SIT), ki se valorizira v skladu s splošnimi 
predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka. Glede na to 
merilo bi bilo v obvezno članstvo kmetijsko gozdarskih zbor- 
nic zajetih približno 150.000 lastnikov kmetijskih zemljišč in 
gozdov (vseh lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov v Repu- 
bliki Sloveniji je okrog 470.000). Za kmetijsko zemljišče ozi- 
roma gozd se šteje vsako zemljišče, ki je sposobno za kmetij- 
sko oziroma gozdno proizvodnjo in je v zemljiškem katastru 
razvrščeno v katastrsko kulturo. 

Tak pogoj pa ni določen za kmete, ki so lastniki, užitkarji ali 
zakupniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun 
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost kot svoj 
edini ali glavni poklic in kmetijska proizvodnja ni povezana 
z obdelavo zemlje (na primer čebelarji). 

Ne glede na lastništvo kmetijskih zemljišč in gozdov so člani 
kmetijsko gozdarske zbornice osebe, ki jim delo na kmetiji 
pomeni ali jim pomenilo edini ali glavni poklic, kar se izkazuje 
z lastnostjo zavarovanca ali upokojenca po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju kmetov. 

Pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in se 
ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo ali s stori- 
tvami za kmetijstvo in gozdarstvo, naj bi bile članice kmetijsko 
gozdarske zbornice ne glede na pravno obliko, razen javnih 
zavodov. 

Ne glede na opravljanje kmetijske dejavnosti je variantno 
predvideno tudi obvezno članstvo zadrug, ki imajo sedež 
v Republiki Sloveniji, če so njihovi člani pretežno pripadniki 
prve volilne skupine in je poslovni predmet zadruge povezan 
s kmetijstvom in gozdarstvom (na primer predelava kmetijskih 
in gozdnih proizvodov, nabava kmetijske opreme itd.). Te 
zadruge naj bi bile včlanjene neposredno ali samo preko 
svoje zveze. 

Tretjo volilno skupino sestavljajo delavci, zaposleni pri ose- 
bah iz prve ali druge volilne skupine. 

2. Notranja organizacija kmetijsko gozdarskih zbornic 

Najvišji organ republiške zbornice je svet, v katerega člani 
zbornice iz prve volilne skupine volijo svetnike neposredno, 
člani iz druge in tretje volilne skupine pa posredno. Enako 
velja za svet območne zbornice. 

Svet sestavlja 45 svetnikov, od katerih je 38 izvoljenih nepo- 
sredno (28 iz prve, 4 iz druge in 6 iz tretje volilne skupine), 
medtem ko so po svojem položaju svetniki republiške zbor- 
nice tudi predsedniki območnih zbornic. 

Zaradi zagotovitve manjšinskih pravic svetnikom, ki so izvo- 
ljeni v drugi in tretji volilni skupini, je po predlaganem zakonu 
mogoče najpomembnejše sklepe (pravila zbornice in stopnja 
zborničnega prispevka) sprejeti le, če je na seji sveta iz vsake 
volilne skupine navzočih več kot polovica svetnikov, in je za 
sklep glasovala večina od navzočih svetnikov iz posameznih 
volilnih skupin. 

Svet republiške zbornice izvoli upravni odbor, predsednika in 
dva podpredsednika in nadzorni odbor. 

Mandat sveta traja štiri leta. 

Volitve v svete območnih in republiške zbornice se praviloma 
opravijo sočasno. 

Po izteku te dobe se šteje, da je svet razpuščen po samem 
zakonu. 

O predčasnem razpustu lahko odloči: 

- sam svet republiške oziroma območne zbornice, če gre za 
razpust tega sveta, 
- svet republiške zbornice za svet območne zbornice, 

- Vlada Republike Slovenije kot skrajni ukrep v okviru svoje 
nadzorstvene pravice nad delom in poslovanjem kmetijsko 
gozdarskih zbornic. 

Vlada Republike Slovenije razpusti svet republiške zbornice: 

- če republiška zbornica ne izpolnjuje svojih nalog, 
- če republiška zbornica večkrat prekorači svoje delovno 
področje, 
- če je več kot eni tretjini od celotnega števila svetnikov 

poročevalec 51 



predčasno prenehal mandat in ni namestnikov, ki bi lahko 
zasedli izpraznjena mesta. 

Sočasno s sklepom o razpustitvi lahko svet republiške zbor- 
nice razpusti tudi svete območnih zbornic. 

Upravni odbor republiške zbornice vodi in organizira delo 
republiške zbornice in opravlja personalne in finančne 
zadeve, če te zadeve niso pridržane svetu ali predsedniku, 
pripravlja dnevni red za seje sveta, razpisuje volitve v kmetij- 
ske gozdarske zbornice ter odloča tudi o članstvu fizičnih in 
pravnih oseb v kmetijsko gozdarskih zbornicah, če se o tem 
pojavi dvom ali spor. 

Upravni odbor vodi predsednik, v njegovi odsotnosti eden 
izmed podpredsednikov. 

Organ notranjega nadzora je nadzorni odbor, ki ga izvoli svet 
republiške zbornice za petletno mandatno dobo. 

Enake organe s podobnimi pristojnostmi, vendar z manjšim 
številom članov (razen nadzornega odbora), imajo območne 
zbornice: 15-članski svet (10 svetnikov iz prve, 2 iz druge in 
3 iz tretje volilne skupine), upravni odbor, predsednika in dva 
podpredsednika. 

Zaradi določenih javnopravnih pooblastil zbornic je predla- 
gana določba, da so direktor Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in tajniki območnih kmetijsko gozdarskih zbornic 
imenovani s soglasjem ministra za kmetijstvo in gozdarstvo. 

3. Financiranje 

Sredstva, potrebna za opravljanje njihovih nalog, kmetijsko 
gozdarske zbornice pridobivajo z zborničnimi prispevki, s pri- 
hodki iz lastne dejavnosti, s sredstvi, ki jih kmetijsko gozdar- 
skim zbornicam na podlagi programov pospeševanja kmetij- 
stva v skladu z zakonom dodelijo država, občine in druge 
lokalne skupnosti, s krediti in z izrednimi prihodki (darila, 
volila in podobno). 

S sredstvi, zbranimi na podlagi prve točke iz prejšnjega 
odstavka, razpolaga republiška zbornica in pri tem zagotavlja 
tudi gmotne pogoje za delo območnim zbornicam. S sredstvi, 
ki jih pridobijo iz lastne dejavnosti, območne zbornice prosto 
razpolagajo ob nadzoru republiške zbornice. 

Zaradi uresničitve določenih nalog območne zbornice lahko 
na njen predlog republiška zbornica določi dodatni prispe- 
vek, ki velja samo za člane območne zbornice. Stopnja dodat- 
nega prispevka ne sme biti višja od stopnje prispevka za 
republiško zbornico. 

Zaradi smotrnosti in ekonomičnosti pobiranja prispevkov je 
predlagano, da prispevke fizičnih oseb odmerja in pobira 
izpostava republiškega davčnega organa, pristojna za 
odmero in pobiranje davkov od osebnih prejemkov. O oprav- 
ljanju tega dela proti nadomestilu naj bi Republiška uprava za 
javne prihodke in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
sklenili posebno pogodbo. 

Glede na različen način odmere in plačevanja neposrednih 
davkov, ki jih plačujejo člani zbornice, zakonski predlog 
zaradi smotrne odmere in pobiranja razlikuje več vrst zbornič- 
nih prispevkov: 

- zbornični prispevek A: zavezanci za ta prispevek so člani 
zbornice, ki so zavezanci za davek od dohodka iz kmetijstva; 
osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavlja- 
nju katastrskega dohodka; 

- zbornični prispevek B: zavezanci za ta prispevek so člani 
zbornice, ki dosegajo dohodke s kmetijsko proizvodnjo, dolo- 
čeno v predpisih o dohodnini, in so za te dohodke zavezanci 
za davek iz dejavnosti ali so se priglasili kot podjetniki; glede 
osnove za zbornični prispevek B in morebitne dodatne pri- 
spevke sta v predlaganem zakonu predvideni dve varianti: 
osnova za zbornični prispevek B naj bi bila po prvi varianti 

enaka osnovi za davek iz dejavnosti (to je dobiček, drugi 
odstavek 44. člena), po drugi pa bi te fizične osebe kot članice 
zbornice plačevale prispevek od enake osnove, kot je dolo- 
čena za pravne osebe, to je od zneska obračunane amortiza- 
cije in vkalkuliranih plač (drugi in tretji odstavke 46. člena), 

- zbornični prispevek C: zavezanke za ta prispevek so pravne 
osebe - članice zbornice, prispevek se odmerja v odstotku od 
zneska obračunane amortizacije in obračunanih plač. 

Medtem ko prispevek A (po prvi variarti tudi prispevek B) 
odmerjajo in pobirajo izpostave republiškega davčnega 
organa, pristojnega za odmero in pobiianje dohodnine, ob 
smiselni uporabi predpisov o dohodnin, odmerja in pobira 
prispevek od pravnih oseb oziroma od kmetov - podjetnikov 
neposredno Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
v skladu s splošnim aktom, ki ga sprejme svet republiške 
zbornice.. 

4. Volitve in stroški volitev 

Organi republiške zbornice in območnih zbornic se konstitu- 
irajo na podlagi volitev. 

Člani prve volilne skupine izvolijo z neposrednim glasova- 
njem v svet republiške zbornice 28 članov in sicer v 7 volilnih 
enotah, ki so teritorialno enake območju, ki ga pokriva 
območna zbornica. V vsaki volilni enoti se izvoli 4 svetnike, 
z uporabo večinskega volilnega sistema. 

Volitve 4 svetnikov druge volilne skupine in 6 svetnikov tretje 
volilne skupine so posredne in se opravijo po volilnih telesih, 
ki jih tvorijo izvoljeni predstavniki članov iz druge in tretje 
volilne skupine. Tudi pri teh volitvah se uporablja večinski 
sistem. Volilni postopki potekajo analogno volitvam predstav- 
nikov delodajalcev oziroma delojemalcev v Državni svet 
Republike Slovenije. 

Volitve vodijo volilni organi, ki so volilna Komisija kmetijsko 
gozdarske zbornice, volilna komisija območne zbornice in 
območna (krajevna) volilna komisija. Vsaka komisija ima 
predsednika in tri člane, vsak od njih pa ima namestnika. 
Volilno komisijo republiške zbornice in volilne komisije 
območnih zbornic imenuje svet kmetijsko gozdarske zbor- 
nice, krajevne volilne komisije pa volilne komisije območnih 
zbornic. Naloge slednjih lahko, na podlagi predhodnega 
soglasja, opravljajo tudi občinske volilne komisije. Zakon tudi 
določa temeljne naloge vsake od posameznih komisij. 

Glasovanje za izvolitev svetnikov vseh treh volilnih skupin je 
tajno, odvija pa se na posebej določenih voliščih, vodijo pa ga 
volilni odbori. 

Glede vprašanj, ki zadevajo odločanje volilnih organov, potr- 
jevanje kandidatur in varstvo volilne pravice po zakonu odka- 
zuje na smiselno uporabo določb Zakona o volitvah v državni 
zbor. Posebnost predstavlja le določba 79. člena, da mora biti 
volišče odprlo najmanj 5 ur v času od 7. do 19. ure, kar bi 
omogočilo, da bi isti volilni odbor lahko vodil glasovanje na 
dveh voliščih v istem dnevu (npr. dopoldne na enem volišču, 
popoldne na drugem), kar bi bistveno pocenilo stroške voli- 
tev. 

Kandidate za svetnike iz prve volilne skupine določajo volivci 
- člani zbornice in sicer s podpisovanjem. Zakon določa, da 
mora imeti kandidatura posameznega kandidata, ali skupaj 
največ toliko kandidatov, kot se voli svetnikov v volilni enot, 
podporo najmanj 20 volivcev v volilni enoti. Zakon omogoča, 
da volilna komisija izda podrobnejše navodilo za izvedbo 
kandidiranja s podpisom, kar bi omogočilo nekoliko manj 
zahteven postopek kandidiranja, kot to poteka pri državnih 
volitvah. 

Kandidate za svetnike druge volilne skupine določajo članice 
zbornice in sicer lahko pravne osebe, razvrščene v drugo 
volilno skupino, določijo po enega kandidata za svetnika. 

Kandidate za svetnike tretje volilne skupine določajo repre- 
zentativni sindikati za območje države. Vsak reprezentativni 
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sindikat lahko določi največ toliko kandidatov, kot se voli 
svetnikov v tretji volilni skupini. 

Glede ugotavljanja volilnih izidov se uporablja podoben 
postopek, kot pri volitvah poslancev v državni zbor, zakon pa 
določa, da so skladno z načeli večinskega sistema izvoljeni 
kandidati, ki so dobili največ glasov. 
Svetnike druge volilne skupine voli volilno telo, v katerega 
vsaka članica - pravna oseba - izvoli po enega elektorja ter 
na vsakih dopolnjenih 100 delavcev še po enega. Te volitve se 
opravijo skladno s pravili pravne osebe - članice in seznani 
izvoljenih predstavnikov v volilno telo pošlje članica volilni 
komisiji. Ta sestavi seznam vseh izvoljenih predstavnikov 
v volilno telo ter ga skupaj s seznamom kandidatov pošlje 
elektorjem najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja, ob 
sklicu volilnega zbora. 

Volitve 6 svetnikov tretje volilne skupine se opravijo po ana- 
lognem postopku kot volitve predstavnikov delojemalcev 
v državni svet. Volitve se izvedejo v volilnem telesu, ki ga 
sestavljajo predstavniki reprezentativnih sindikatov za 
območje države, pri čemer vsak reprezentativni sindikat izvoli 
po enega predstavnika v volilno telo ter še po enega na vsakih 
dopolnjenih 200 članov. 

Volitve v organe območne zbornice se opravijo v vseh treh 
volilnih skupinah po istih postopkih, ki veljajo za volitve 
svetnikov republiške zbornice, s tem, da imajo pri volitvah 
svetnikov - predstavnikov tretje volilne skupine pravico dolo- 
čanja kandidatov tudi drugi reprezentativni sisndikati in ne le 
tisti, ki so reprezentativni za območje države. 

V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da se prve 
volitve opravijo do konca leta 1994. Prve volitve v svet republi- 
ške zbornice razpiše minister, pristojen za kmetijstvo in goz- 
darstvo in hkrati imenuje tudi tiste volilne komisije, ki bi jih 
sicer imenoval svet (upravni odbor) republiške zbornice. 

116. člen določa, da imajo pri prvih volitvah pravico voliti in 
biti izvoljen za svetnika vse fizične osebe, ki so zavezanci za 
odmero davka od dohodnine od kmetijske dejavnosti in izpol- 
njujejo druge pogoje, ki jih določa zakon. 

Volitve štirih predstavnikov druge volilne skupine opravi 
skupščina sekcije za agroživilstvo pri GZS. Glede na variantno 
predlagano članstvo kmetijskih in gozdarskih zadrug v kmetij- 
sko gozdarskih zbornicah je tudi v tej določbi predvidena 
varianta, da iz druge volilne skupine dva predstavnika izvoli 
skupščina sekcije za agroživilstvo pri GZS, dva predstavnika 
pa občni zbor Zadružne zveze Slovenije. 

i 
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Predlog zakona o LOVSTVU - EPA 578 - PRVA OBRAVNAVA 

Ivan OMAN 
poslanec Državnega zbora 

Na podlagi 1. odstavka 174. člena Poslovnika Državnega 
zbora pošilja za prvo obravnavo 
PREDLOGA ZAKONA O LOVSTVU. 

V skladu z 175. členom Poslovnika vsebuje predlog vse 
potrebne elemente: naslov zakona, uvod z oceno stanja, 
razloge za sprejem, cilje in načela zakona, oceno finanč- 
nih sredstev iz državnega proračuna, besedilo členov ter 
kratko obrazložitev. 

Ivan Oman I. r. 

Predlog zakona o lovstvu 

1. OCENA STANJA 

Trenutno je v veljavi Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi, ter 
o upravljanju lovišč iz leta (Ur. I. RS št. 25/76). Naj navedem 
nekatere značilnosti določb tega Zakona, ki ne sodijo v sedaj 
veljavno ustavno ureditev. »Z lovstvom se ukvarjajo občani, 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela« 
(2. člen); opredelitev divjadi, kot »družbene lastnine (3. člen). 
Lovišča ustanavljajo občinske skupščine, Izvršni svet Skupš- 
čine SRS; lovišče se izroči v upravljanje lovski organizaciji za 
nedoločen čas in brez odškodnine; v 39.-37. členu predpi- 
suje »družbeni dogovor« za urejanje sicer nerešenih vprašanj. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM, CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Da se obstoječe stanje uskladi z veljavno ustavno ureditvijo, je 
treba sprejeti nov zakon, ki temelji na naslednjih načelih: 

1. Ohranja naj se avtohtona divjad in zagotovi ravnovesje med 
divjadjo, ter kmetijstvom in gozdarstvom. 
2. Praviloma naj se z lovstvom ukvarjajo lovske organizacije. 
3. Lovišča ustanovi občina ter ga izroči v koncesijo lovski 
organizaciji proti plačilu. Izjemoma lahko ustanovi lovišče 
lastnik večje gozdne površine. Poudarek je na občini kot 
lokalni skupnosti. 
4. Lovsko gojitveni načrti morajo biti usklajeni z kmetijstvom 
in gozdarstvom. 
5. Poravnati je treba škodo na kmetijskih kulturah in v gozdu. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Izvajanje tega zakona ne pomeni dodatne obremenitve za 
proračun. 

4. člen 

Vse lovne površine Republike Slovenije se razdelijo na lo- 
višča. 

Ustanovitelj lovišča podeli koncesijo za upravljanje lovišča 
lovski organizaciji, ki izpolnjuje s tem zakonov določene po- 
goje. 

5. člen 

V prosti naravi ni dovoljeno znižati.niti povečevati številčnosti 
nobene vrste divjadi do take mere, da bi to predstavljalo 
nevarnost za njen obstoj. 

Za varstvo divjadi se v smislu tega zakona štejejo ukrepi 
s katerimi se ohranja ali izboljšuje naravno okolje v katerem 
divjad živi. Ukrep varstva in gojitve je tudi izvrševanje lova in 
drugi ukrepi s katerimi se zagotavlja ravnovesje v naravnem 
okolju ali preprečuje prekomerna škoda. 

6. člen 

Pravico lova imajo državljani Republike Slovenije, ki so člani 
lovske organizacije ter druge osebe, ki jim v skladu s tem 
zakonom izvajanje lova omogoči lovska organizacija. 

Lov je dovoljeno izvajati v skladu z določili tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti. 

7. člen 

Z uplenjeno divjadjo in njenimi deli razpolaga lovska organi- 
zacija, ki upravlja lovišče in je dolžna evidentirati vso uple- 
njeno in drugače izločeno divjad. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja varstvo in lov divjadi ter upravljanje lovišč 
z namenom, da se ohrani avtohtona divjad in zagotovi ravno- 
vesje med divjadjo ter gozdarstvom in kmetijstvom. 

2. člen 

Lovstvo obsega varstvo divjad ter lov. Z lovstvom se lahko 
ukvarjajo le lovske organizacije, razen v primeru, ki ga ureja 
31. člen tega zakona. 

3. člen 

Divjad je pomemben sestavni del naravne življenjske združbe 
in uživa s tem zakonom določeno varstvo. 

8. člen 

V tem zakonu in v na tem zakonu temelječih predpisov upo- 
rabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Obora - v naravi ograjen prostor za divjad, ki onemogoča 
prehod parkljaste divjadi. 

2. Umetna vzreja - je vzreja divjadi v zaprtih ali ograjenih 
prostorih. 

3. Stanišče - naravni življenjski prostor divjadi. 
4. Gnezdišče - mesto v naravi običajno gnezdišče ptic, ki 

so divjad. 
5. Parkljasta divjad so: jelenjad, srnjad, gams, divji prašič, 

kozorog, muflon in damjak. 
6. Klateči pes - je pes, ki se brez nadzorstva giblje v lovišču. 
7. Varstvo divjadi - je sklop ukrepov, katerih cilj je ohrani- 

tev divjadi v prosti naravi. 
8. Sonaravno gospodarjenje z divjadjo - je gospodarjenje, 

ki upošteva naravne procese in se jim podreja. 
9. Habitat - prostor domovanja divjadi. 

10. Skupina lovcev - skupina petih ali več lovcev na skupaj 
organiziranem lovu. 

11. Lovka - naprava za ulov žive divjadi. 
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12. Brakada ali pogon s psi je skupen lov vsaj petih lovcev 
s tremi ali več psi. 

13. Preizkušen lovski pes - pes, ki je uspešno opravil preiz- 
kušnjo naravnih zasnov po pravilniku kinološke organiza- 
cije. 

14. Lovopust - je čas, ko se divjad iz 13. člena tega zakona 
ne sme loviti. 

15. Nižinsko lovišče - lovišče katerega pretežni del površin 
je do 400 m nadmorske višine. 

16. Srednjegorsko lovišče - lovišče, katerega več kot 1/3 
površin je med 400 in 1000 m nadmorske višine. 

17. Visokogorsko lovišče - lovišče, katerega več kot 1/3 
površin je nad 1000 m nadmorske višine. 

18. Pernata divjad so ptice, ki so divjad. 
19. Lanščak - divji prašič v drugem življenjskem letu. 
20. Ozimec - divji prašič v prvem življenjskem letu. 
21. Avtohtona je samonikla divjad. 
22. Odlov - odlavljanje žive divjadi z mehaničnimi ali kemič- 

nimi sredstvi za prezimovanje ali raziskovalne namene 

9. člen 

Podatki o stanju divjadi in spremembah v okolju in divjadi ter 
ukrepih lovskih organizacij, državnih organov in organov 
lokalnih skupnosti v zvezi z divjadjo in lovstvom, so javni.- 

II. DIVJAD IN NJENO VARSTVO 

10. člen 

Minister pristojen za lovstvo predpiše katere prostoživeče 
vrste sesalcev in ptic se šeje za divjad. 

11. člen 

Zaradi varstva in ohranitve posameznih vrst divjadi razvršča ta 
zakon divjad na: 
1. Divjad, katere lov je vse leto prepovedan. 
2. Divjad, katere lov je dovoljen v lovni dobi, določeni na 
podlagi tega zakona. 
3. Divjad za katero je lov dovoljen vse leto. 
4. Divjad, ki je zaščitena v za to določenih območjih. 

12. člen 

Vrste divjadi, katerih lov je vse leto prepovedan so: 

- volk, vidra, divja mačka, planinski zajec, hermelin, mala 
podlasica, veverica, dihur; 
- vse vrste ptičev z izjemo velike race ali mlakarice, kozice ali 
bekasine, navadnega kljunača, navadnega fazana, poljske 
jerebice, ruševca ali škrjanca, gozdnega jereba ali leščevke, 
goloba grivarja in krokarja. 
Vse leto je prepovedan lov na vodečo medvedko in vodečo 
risinjo ter samice gozdnih kur. 

15. člen 

Ne glede na določbe 12. in 13. člena je dovoljeno vse leto 
loviti volka in medveda izven območij, ki so s posebnimi 
predpisi določeni za zaščito te vrste divjadi. 

16. člen 

Upravni organ pristojen za lovstvo, lahko zaradi zatiranja 
nalezljive bolezni, preprečitve večje škode, za raziskovalne 
namene ali zaradi drugih utemeljenih potreb, dovoli odstrel 
ali odlov določenega števila divjadi iz 12. člena, v lovopustu 
pa iz 13. člena tega zakona, upoštevajoč mnenje upravnega 
organa, ki je pristojen za varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine. 

17. člen 

Republiški upravni organ pristojen za lovstvo lahko na pred- 
log naravovarstvenih strokovnih ustanov ali lovskih organiza- 
cij trajno ali začasno prepove love posameznih vrst divjadi, če 
oceni, da je posamezna vrsta divjadi ogrožena. 

18. člen 

Za postavitev obore večje od 20 ha je potrebno soglasje 
republiškega upravnega organa pristojnega za lovstvo potem, 
ko pridobi mnenje pristojnega zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. 

Republiški upravni organ pristojen za lovstvo lahko sprejme 
podrobnejše predpise o oborah. 

19. člen 

Vnašanje neavtohtone vrste divjadi v lovišča ni dovoljeno. Za 
vse vrste divjadi, ki se vnašajo v lovišča ali obore mora biti 
izdano tudi spričevalo pristojne veterinarske službe. 

20. člen 

Divjad je prepovedano vznemirjati v njenih staniščih, skrivališ- 
čih, brlogih in gnezdiščih ter kakorkoli ogrožati in uničevati 
naravna skrivališča, gnezdišča ter uničevati njena legla in 
gnezda. Prepovedano je prilaščanje mladičev in pobiranje 
jajc. 

21. člen 

Kemična sredsta, ki se uporabljajo za varstvo kmetijskih in 
gozdnih kultur, se smejo uporabljati v skladu z predpisi o upo- 
rabi teh sredstev. 

22. člen 

Klatečega psa je dovoljeno odstreliti šele potem, ko je lovska 
organizacija lastnika pismeno obvestila, da naj prepreči, da 
pes ne bo preganjal divjadi. 

13. člen 

Upravni organ pristojen za lovstvo določi lovno dobo na: 

- od sesalcev: risa, navadnega jelena, damjaka, srno, kozo- 
roga, gamsa, muflona, jazbeca, kuno belico, kuno zlatico, 
poljskega zajca, svizca in polha; 
- od ptičev: raco mlakarico, poljsko jerebico, gozdnega 
jereba, ruševca, fazana, velikega kljunača, kozico, goloba 
grivarja in krokarja. 

14. člen 

Vse leto je dovoljeno loviti: 
- divjega prašiča, lisico, šakala, pižmovko, sivo vrano, šojo in 
srako. 

23. člen 

Vidno bolno, poškodovano, ranjeno ali drugače prizadeto 
divjad, je dovoljeno odstreliti tudi izven lovne dobe. 

24. člen 

Preparator mora o vseh v delo sprejetih vrstah divjadi voditi 
evidenčno knjigo v katero piše ime in naslov prinositelja in 
datum sprejema živali v delo. 

Prepovedano je prepariranje divjadi in drugih vrst prosto 
živečih živali na katere lov ni dovoljen, razen v primerih iz 15. 
in 24. člena tega zakona. 
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25. člen IV. KONCESIJA 

Najdeno poginulo divjad je organizacija, ki upravlja lovišče 
dolžna dostaviti veterinarskemu zavodu. Če je najdena pogi- 
nula divjad že neprimerna za pregled, jo je lovska organizacija 
dolžna zakopati ali zažgati. Najdbo vsake poginule divjadi 
mora lovska organizacija evidentirati. 

26. člen 

Lovska organizacija, ki upravlja z loviščem lahko uplenjeno 
divjad daje v promet le z ustreznim dokumentom o poreklu in 
zdravstvenem stanju. 

Republiški organ, ki je pristojen za lovstvo predpiše ustrezni 
obrazec za izdajanje potrdila iz prejšnjega odstavka. 

III. LOVIŠČE 

27. člen 
i 

Lovišče je zemljiška in vodna površina, ki s svojim obsegom in 
drugimi značilnostmi zagotavlja pogoje za smotrno obravna- 
vanje divjadi in njenega okolja. 

Lovišče mora obsegati najmanj 2000 ha lovne površine. 

28. člen 

Lovišče ustanovi občina, če leži lovišče v njenem območju. Če 
površina lovišča sega v območje dveh ali več občin, ustano- 
vijo lovišče prizadete občine sporazumno. V takšnem primeru 
je za lovišče pristojna občina, v kateri leži največji del lovišča. 
Medsebojne pravice in obveznosti uredijo občine s pogodbo. 

29. člen 

Lovišče se ustanovi neodvisno od lastninske pravjce na zem- 
ljiški in vodni površini, ki sestavlja naravno in zaokroženo 
celoto in omogoča ob upoštevanju vseh naravnih pogojev 
načrtovano varstvo, gojitev in lov divjadi. 

Z zakonom s katerim se ustanavljajo narodni ali krajinski 
. parki se določijo tudi pogoji za varstvo in gojitev divjadi na teh 
površinah oziroma se lahko v okviru teh površin ustanovijo 
lovišča. 

30. člen 

Iz lovišča so izvzeti; obore do 20 ha mesta, naselja, javni parki, 
kopališča in otroška igrišča, letališča, strelišča, pokopališča, 
površine za komunalno dejavnost in javne ceste. 

Iz lovišča so izvzeti tudi sadovnjaki, drevesnice in druge 
površine za intenzivno gojitev kmetijskih kultur, če so ogra- 
jene z ograjo, ki preprečuje prehod parkljaste divjadi in zajca. 

31. člen 

Ne glede na določbe 26., 27. in 28. člena lahko lastnik najmanj 
200 ha gozdnih zemljišč v enem sklopu, na tej površiniTista- 
novi svoje lovišče. Občina določi negozdne površine, ki se 
priključijo temu lovišču. 

Lastnik lovišča po tem členu lahko da lovišče v zakup fizični 
osebi, ki izpolnjuje pogoje iz 41. člena tega zakona. 

Lastnik ali zakupnik lovišča sprejema vse obveznosti do tret- 
jih oseb, kot določa ta zakon v členih 68 - 79. 

32. člen 

Ustanovitelj izroči lovišče v koncesijo lovski organizaciji. 

33. člen 

Lovišče se izroči v koncesijo lovski organizaciji, ki zagotavlja 
pogoje za varstvo, gojitev in lov divjadi in ki je sposobna 
poravnati obveznosti do koncedenta in tretjih oseb. 

34. člen 

Lovska organizacija, ki prevzame lovišče v koncesijo sklene 
z ustanoviteljem lovišča pisno koncesijsko pogodbo. 
Koncesijska pogodba vsebuje poleg načina in pogojev uprav- 
ljanja in izkoriščanja lovišča tudi določbe, s katerimi se ure- 
dijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionar- 
jem in sicer zlasti o: 
1. roku trajanja koncesije; 
2. višini, načinih in rokih plačil za izkoriščanje lovišča; 
3. odgovornost koncesionarja za preprečevanje škod od div- 
jadi; 
4. sankcijah zaradi neuresničevanja ali nepravilnega uresni- 
čevanja pravice, ki je predmet koncesije; 
5. prenehanju koncesijske pogodbe in o njenem morebitnem 
podaljšanju ali spremembah, 
6. reševanju sporov. 
Republiški upravni organ pristojen za lovstvo določi najpoz- 
neje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona merila in kriterije 
za nadomestilo za izvajanje koncesije. 

35. člen 

Sredstva iz koncesijske pogodbe pripadajo občinskemu pro- 
računu. 

36. člen 

Lovska organizacija, ki ji je bilo izročeno v koncesijo lovišče, 
tega ne sme prenesti na drugo lovsko organizacijo. 

37. člen 

Ustanovitelj lovišča sme po sklenitvi koncesijske pogodbe 
slednjo razdreti, če lovska organizacija: 

1. ne izpolnjuje s tem zakonom in koncesijsko pogodbo 
določenih pogojev; 
2. če ne izvaja ukrepov, ki jih določa lovsko-gospodarski 
načrt; 
3. v drugih primerih, ki jih določa ta zakon. 

Koncesionar lahko odstopi od koncesijske pogodbe najmanj 
tri mesece pred koncem lovskega leta. 

38. člen 

Spore iz koncesijskih razmerij ter o odvzemu lovišč ali delov 
lovišč rešuje pristojno sodišče. 

V. LOVSKE ORGANIZACIJE 

39. člen 

Lovske organizacije so: 

- lovska društva in njihove zveze; 
- zavodi, ki se ustanavljajo po predpisih o zavodih in uprav- 
ljajo lovišča in narodne parke. 

40. člen 

Lovsko drušvo je društvo občanov, ki se prostovoljno združu- 
jejo zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišč ter 
zaradi drugih z lovstvom povezanih dejavnosti. 
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Za ustanavljanje in poslovanje, združevanje in prenehanje 
lovskih društev se uporabljajo predpisi o društvih, v kolikor ta 
zakon ne določa drugače. 

Notranja članska razmerja, premoženjske in druge pravice ter 
dolžnosti članov lovskega društva ter njihovih zvez urejajo 
lovska društva in zveze za svoje člane v svojih predpisih 
(pravilih, poslovnikih) skladno z veljavnimi zakonskimi pred- 
pisi. Nepremično premoženje, ki so ga lovska društva ter 
njihove zveze, pridobile s svojo dejavnostjo, postanejo last 
lovskega društva ali njihove zveze. 

41. člen 

Oseba, ki lovi mora imeti lovski izpit. 

Oseba, ki nima lovskega izpita sme loviti le v spremstvu lovca, 
ki ima lovski izpit. 

42. člen 

Član lovskega društva je lahko le državljan Republike Slove- 
nije, tuj državljan pa le, če ima stalno prebivališče na območju 
republike Slovenije ob pogoju recipročnosti. 

Kdor želi postati član lovskega društva mora izpolnjevati 
pogoje predpisane v tem zakonu, zakonu o društvih in 
v splošnem aktu lovskega društva. 

Najpozneje v treh letih po sprejemu v članstvo lovskega dru- 
štva mora član opraviti lovski izpit. Če izpita v tem roku ne 
opravi mu članstvo v lovskem društvu preneha. 

43. člen 

Glede na obseg lovskih površin in njihovo zmogljivost lahko 
lovsko društvo s svojim splošnim aktom omeji število članov: 

~ če celotna površina nižinskega lovišča ne dosega 50 ha 
lovne površine na enega člana; 
- če celotna površina srednjegorskega lovišča ne dosega 75 
ha lovne površine na enega člana; 
- če celotna površina visokogorskega lovišča ne dosega 100 
ha lovne površine na enega člana. 

Omejitve pri sprejemu ne veljajo za prosilca, ki ima v lovišču 
najmanj 10 ha kmetijskega ali gozdnega zemljišča. 

44. člen 

Oseba, ki ji je lovsko društvo zavrnilo sprejem v članstvo ali ji 
v treh mesecih ni odgovorilo za zahtevo za sprejem ali je bila 
s sklepom lovskega društva izključena iz njenega članstva, 
lahko vloži v 30 dneh po sprejemu sklepa o zavrnitvi ali 
izključitvi oziroma po izteku trimesečnega roka zahtevo, da 
o tem odloči arbitraža pri zvezi lovskih društev. 

45. člen 

Lovsko društvo je pravna oseba. 

Lovsko društvo se vpiše v register lovskih društev tiste lokalne 
skupnosti, kjer je sedež lovskega društva. Lovsko društvo 
mora v svojem splošnem aktu določiti postopek za razrešitev 
premoženjskih in drugih pravic in obveznosti lovskega dru- 
štva do tretjih oseb ter med lovskim društvom in njenimi člani 
v primerih prenehanja nadaljnjega obstoja lovskega društva. 

46. člen 

Vsaka lovska organizacija, ki upravlja z loviščem mora imeti 
zagotovljena sredstva za poravnavo škode od divjadi. Višina 
zagotovljenih sredstev za prvi dve leti se realno oceni, po 
poteku te dobe pa mora dosegati dvakratni znesek izplačane 

škode v zadnjih dveh letih. Lovska organizacija za nastalo 
škodo odgovarja s svojim premoženjem. 

Del sredstev za poravnavo škode od divjadi združujejo lovske 
organizacije v lovsko gojitvenem območju oz. zvezi lovskih 
društev ter na območju republike. 

Višino prispevka, kriterije in način uporabe združenih sred- 
stev določijo lovske organizacije s pismenim sporazumom. 
Lovske organizacije riziko izplačevanja odškodnin lahko 
zavarujejo pri zavarovalnici. 

47. člen 

Lovska društva se lahko združujejo v zvezi lovskih organi- 
zacij. 

Lovska organizacija se vpiše v register, ki ga vodi občina, ki je 
ustanovila lovišča, ali je pristojna za lovišča v skladu z 28. 
členom tega zakona. 

VI. LOVSKO GOJITVENO OBMOČJE 

48. člen 

Lovsko gojitveno območje je prostorsko opredeljena povr- 
šina, ki predstavlja ekološko zaokrožen in celovit življenjski 
prostor populacij najpomembnejših in najznačilnejših vrst 
divjadi tega predela. 

Lovsko gojitvena območja določa in spreminja Vlada Repu- 
blike Slovenije na predlog lovskih organizacij in v soglasju 
s prizadetimi občinami. 

Lovsko gojitveno območje naj bo usklajeno z gozdno gospo- 
darskim območjem. 

Sedež lovskogojitvenega območja je na območnem Zavodu 
za gozdove. 

49. člen 

Za lovsko gojitveno območje se ustanovi sosvet za lovstvo: 
- 2 predstavnika kmetijskih in gozdnih posestnikov; 
- 1 kmetijski strokovnjak; 
- 1 gozdarski strokovnjak, ki ga imenuje območna enota 
Zavoda za gozdove; 
- 3 predstavniki lovskih organizacij iz območja; 
- 1 predstavnik naravovarstvene organizacije; 
- 1 predstavnik lokalne skupnosti iz območja. 

Predstavnike v sosvet za lovstvo izvolijo oziroma imenujejo 
ustrezne organizacije s področja lovstva, kmetijstva, gozdar- 
stva, varstva naravne in kulturne dediščine in lokalnih skup- 
nosti. Sosvet za lovstvo sprejme poslovnik o svojem delu. 

Podrobnosti predpiše minister pristojen za kmetijstvo in goz- 
darstvo. 

VII. NAČRTOVANJE 
50. člen 

Lovsko gojitvene načrte se izdela za lovsko gojitvena 
območja za dobo desetih let. 

Predlog načrta izdelajo lovske organizacije in ga uskladijo 
z Zavodom za gozdove in s predstavniki kmetijstva. Po tem, 
ko je predlog ocenil lovski sosvet lovsko gojitvenega 
območja, ga potrdi republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo in gozdarstvo, po predhodnem pozitivnem mnenju 
predstavnikov kmetijstva in gozdarstva. 

Določila lovsko gojitvenega načrta so za koncesionarje ob- 
vezna. 
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51. člen 

Na podlagi lovsko gojitvenega načrta območja lovske organi- 
zacije izdelajo letne plane gospodarjenja v lovišču. 
Letni plan se izdela za biološko leto, ki traja od 1. aprila do 31. 
marca. 

Letni plan vsebuje neposredne ukrepe, ki jih je upravljalec 
lovišča dolžan izvajati, predvsem: 
- opredeljeni plan odstrela vsake posamezne vrste divjadi 
v tem letu; 
- način preprečevanja škod od divjadi. 

VIII. LOV 

52. člen 

Lov divjadi obsega zasledovanje, odstrel in odlov divjadi, 
iskanje divjadi, pobiranje poginule divjadi ali njenih delov kot 
so rogovje, koža in drugo. 

53. člen 

Divjad sme|o loviti člani lovskih organizacij, strokovni delavci 
organizacij, ki uporabljajo lovišča ter drugi domači in tuji 
lovci - turisti pod pogoji določenimi s tem zakonom in z akti 
lovske organizacije. 

54. člen 

Prepovedano je loviti divjad na način ali s sredstvi, s katerimi 
se divjad množično pokončuje. 

55. člen 

Divjad je dovoljeno loviti samo z lovskim strelnim orožjem in 
za posamezno vrsto divjadi ustreznimi lovskimi naboji. 

Vrsto in moč lovskega orožja ter moč nabojev, s katerimi se 
sme loviti posamezne vrste divjadi določi republiški upravni 
organ pristojen za lovstvo. 

56. člen 

Brez sporazuma z lastnikom oziroma imetnikom zemljišča se 
po njivah, travnikih, vinogradih, vrtovih in intenzivnih kmetij- 
skih nasadih ne sme loviti od 1. marca dokler niso posprav- 
ljeni pridelki. 

57. člen 

Iskanje ranjene divjadi preko meje lovišča uredijo lovske 
organizacije s posebnim sprazumom. 

58. člen 

Za lov je prepovedana uporaba vseh strupov. 

S pastmi, ki divjad takoj usmrtijo je dovoljeno loviti lisico, 
kuno zlatico in belico, pižmovko in polha. 

Republiški upravni organ, ki je pristojen za lovstvo določi 
območja kjer lov s pastmi ni dovoljen ali določi druge omeji- 
tve lova s pastmi. 

59. člen 

Lov na polha je dovoljen vsem državljanom pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon in v skladu z ukrepi pristojnega organa 
lokalne skupnosti, ki določi pogoje lova. 

60. člen 

Prepovedano je: 
- loviti divfftd v lovke, z zankami, mrežami, limnicami in 
omamnimi sredstvi; 
- šolati in preizkušati lovske pse na živi divjadi v ujetništvu; 
- loviti divjad ponoči, razen divjega prašiča in zveri; 
- loviti divjad s pomočjo baterije razen divjega prašiča; 
- loviti z motornih vozil ali iz motornih vodnih ali zračnih 
plovil; 
- loviti divjad ob poplavah; 
- loviti divjad s pomočjo gramofonov, in podobnih naprav, 
živih in umetnih vabnikov ali naprav, ki delujejo na podlagi 
infra ali laserskih žarkov in podobno; 
- hoditi in voziti se po tujem lovišču ter po javnih poteh in 
stezah s puško, če ta ni prazna in spravljena v toku oziroma 
prtljažniku; 
- streljati v gnezda na drevju; 
- loviti divjad v času gnezdenja ali polaganja mladičev. 

61. člen 

Iz sadovnjakov, drevesnic ter drugih površin za intenzivno 
gojitev kmetijskih kultur, če so ograjene z ograjo, ki prepre- 
čuje prehod parkljaste divjadi in zajca, sme lastnik ali imetnik 
takega zemljišča divjad pregnati. 

\ 
62. člen 

Lastnik oziroma imetnik zemljišča sme v svojem poslopju ali 
na dvorišču pokončati lisico in dihurja. 

Lastnik ali uživalec kmetijskega zemljišča, sme na svojem 
zemljišču pokončati divjega prašiča. 

IX. LOVSKO ČUVAJSKA SLUŽBA 

63. člen 

Lovska organizacija, ki upravlja lovišče mora poskrbeti za 
lovsko čuvajsko službo tako, da je vse lovišče primerno nad- 
zorovano. 

Lovsko čuvajsko službo opravljajo lovski čuvaji. 

Kadar opravlja svojo službo je lovski čuvaj uradna oseba. 

Lovski čuvaj opravlja svojo službo, v lovski obleki in mora 
nositi znak ter imeti izkaznico lovskega čuvaja. 

64. člen 

Pri opravljanju službe je lovski čuvaj pooblaščen legitimirati 
vsakogar, ki lovi ali se mudi v lovišču s pripravami za lov, 
z lovskim plenom ali se mudi v lovišču, če nima pravice lova. 

V primerih iz prejšnjega odstavka je na zahtevo lovskega 
čuvaja vsakdo dolžan pokazati lovsko izkaznico ter osebno ali 
drugo izkaznico, s katero dokazuje svojo istovetnost ali pra- 
vico do lova, kakor tudi omogočiti pregled plena in lovskih 
priprav. 

65. člen 

Lovski čuvaj je lahko vsak polnoletni državljan Republike 
Slovenije, ki ima orožni list in ki opravi izpit za lovskega 
čuvaja. 

66. člen 

Republiški upravni organ pristojen za lovstvo podrobneje 
določi naloge lovsko čuvajske službe ter program in način 
opravljanja izpitov za lovskega čuvaja. 
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67. člen 

Pred prevzemom svoje dolžnosti poda lovski čuvaj slovesno 
izjavo pred predsednikom lokalne skupnosti, s katero se 
zaveže opravljati dolžnosti v skladu z zakonom. 

X. POVRAČILO ŠKODE 

68. člen 

Lovska organizacija, ki upravlja z loviščem je dolžna prepre- 
čevati škode od divjadi s tem, da vzdržuje okolju primerno 
številčnost divjadi. 

69. člen 

Lastnik ali uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča je 
upravičen do povrnitve škode, povzročene od divjadi ali lova. 

70. člen 

škoda od divjadi je delna ali popolna izguba pričakovanega 
donosa od kmetijske kulture, gozdnega sestoja ali nasada, ki 
ga je povzročila divjad z objedanjem, lupljenjem, ogrizanjem, 
lomljenjem ali drugačnim poškodovanjem rastlin, ter znižanje 
ali izguba vrednosti domače živali, ki jo je divjad poškodovala 
ali uničila. 

škoda od lova pa je izguba donosa kmetijske kulture in 
vrednosti domače živali, ki so jo pri izvrševanju lova povzročili 
lovci, gonjači ali drugi udeleženci lova in lovski psi. 

71. člen 

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ni dolžan zavarovati 
kmetijskih kultur, razen drevesnic in intenzivnih sadovnjakov, 
ter vrtov ob hišah. 

72. člen 

Organizacija, ki upravlja lovišče^ je dolžna poravnati škodo, 
povzročeno od divjadi ali lova. Skoda se poravnava iz sred- 
stev, pridobljenih iz gospodarjenja z divjadjo v lovišču. Če ta 
sredstva ne zadostujejo, so za škodo solidarno odgovorni vsi 
člani lovske organizacije. 

Lovska organizacija, ki upravlja lovišče, mora objaviti imena 
in naslove oseb, ki so pooblaščene sprejemati zahtevke za 
povračilo škode po divjadi in lovu. 

73. člen 

škodo, ki jo je povzročila divjad, ki jo zakon ali drug pravni akt 
trajno ali začasno pepoveduje loviti, poravna ministrstvo, ki je 
pristojno za lovstvo, iz državnega proračuna. 

74. člen 

Za škodo, povzročeno na kmetijskih kulturah, pripada oško- 
dovancu odškodnina v vrednosti pričakovanega zrelega pri- 
delka. 

če je bila škoda povzročena kmalu po osnovanju kulture in jo 
je mogoče še pravočasno nadomestiti, da bi dala enakovre- 
den pridelek še v istem letu, pripada oškodovancu odškod- 
nina v višini vseh stroškov dela in sredstev, ki so potrebni za 
nadomestitev. 

Za škodo, ki jo je divjad povzročila v gozdu, pripada oškodo- 
vancu odškodnina, ki jo določi gozdarski strokovnjak - sodni 
izvedenec. 

75. člen 

Oškodovanec je dolžan od divjadi ali lova na kmetijski kulturi 
ali v gozdu povročeno škodo prijaviti lovski organizaciji, 
v katere lovišču je škoda nastala v času, ki še dopušča ogled 
in ocenitev škode. Če med oškodovancem in lovsko organiza- 
cijo najpozneje po izteku 3 dni se pride do poravnave in če 
oškodovanec najpozneje v 8 dneh po poravnavi ne dobi 
odškodnine tudi izplačane, mora oškodovanec škodo 
z navedbo odškodninskega zahtevka čim prej prijaviti pisno 
občini, pri kateri je lovska organizacija vpisana v register. 

Oškodovanec mora zahtevek za povrnitev škode zaradi od 
divjadi poškodovane ali uničene domače živali vložiti na 
občini čim prej, najkasneje pa v 3 dneh od dneva, ko je škodo 
opazil, da bi še bilo mogoče ugotoviti, če je škodo povzročila 
divjad ali pa je nastala drugače. 

76. člena 
Občina imenuje za določeno dobo (3 ali 5 let) stalno tričlan- 
sko komisijo za ocenjevanje škod od divjadi in lova. Komisijo 
vodi predsednik, ki mora biti nepristranska oseba, strokovno 
sposobna pravilno ocenjevati škode od divjadi in vsaj v glav- 
nih obrisih poznati tudi problematiko divjadi in lovstva. Poleg 
predsednika mora biti imenovan tudi njegov namestnik, ki ga 
v primerih zadržanosti lahko enakovredno nadomešča. Ime- 
novana morata biti tudi dva člana komisije izmed katerih 
enega predlaga lovstvo, drugega pa kmetovalci ter njuna 
namestnika, ki ju v primerih zadržanosti nadomeščata. 

77. člen 
Takoj po prejemu odškodninskega zahtevka za škodo na 
kmetijski kulturi mora biti z njim seznanjen predsednik komi- 
sije za ocenjevanje škode, ki po preteku največ 3 dni napove 
ogled in cenitev škode. Na ogled in cenitev škode mora 
predsednik obvezno povabiti tudi oškodovanca in pooblašče- 
nega predstavnika lovske organizacije. Če se eden izmed 
povabljenih ali tudi oba, ogleda in cenitve ne udeležita, to 
dela komisije ne zadrži. Predsednik komisije, kakor tudi oško- 
dovanec in lovska organizacija, imajo pravico na cenitev 
škode povabiti izvedence ali strokovnjake, če menijo, da je to 
potrebno. 

Enako kot po prejemu odškodninskega zahtevka na kmetijski 
kulturi ravna predsednik po prejemu odškodninskega zah- 
tevka v gozdu, le da obvesti tudi ustreznega gozdarskega 
strokovnjaka, ki mora do dneva ogleda in cenitve pripraviti za 
komisijo poročilo o škodi in oceno njene višine ter se cenitve 
obvezno udeležiti. Ker je v tem primeru potreben dogovor 
o najustreznejšem datumu cenitve, lahko od prejema obve- 
stila o škodi do ogleda in cenitve poteče tudi več časa od treh 
dni, vendar ne več kot trideset dni. 

Po prejemu odškodninskega zahtevka za škodo, povzročeno 
od divjadi, na katero lov ni dovoljen ali zveri, katerih odstrel je 
omejen, mora predsednik komisije poleg lovske organizacije 
obvestiti tudi republiški upravni organ, ki je divjad zavaroval 
ali odstrel omejil in se z njim dogovoriti za datum ogleda in 
cenitve škode v času največ 10 dni od prejema prijave. Če 
predstavniki republiškega upravnega organa oziroma od 
njega imenovana strokovna komisija na cenitev škode ne 
pride, jo tričlanska komisija za cenitev škode lahko oceni po 
lastni presoji in preudarku. 

Smiselno tretjemu odstavku ravna predsednik komisije za 
ocenjevanje škod tudi v primerih izredno hudih škod od divjih 
prašičev, le da v tem primeru obvesti za lovskogojitveno 
območje pristojni upravni organ in se z njim dogovori za 
ogled in cenitev škode v roku do 10 dni. Tudi v tem primeru 
opravi cenitev škode samo komisija občine, če se ogleda in 
cenitve predstavniki območja ne udeležijo. 

78. člen 

Komisija za ocenjevanje škode odloča o višini odškodnin- 
skega zahtevka na podlagi določil tega zakona in po nepri- 
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stranski presoji stanja v naravi z veČino glasov. V primerih iz 
2., 3. in 4. odstavka prejšnjega člena pri oceni obvezno upo- 
števa tudi dovolj utemeljeno strokovno mnenje na cenitvi 
prisotnih izvedencev, oziroma njihova pisna mnenja, ki so jih 
predložili komisiji. 

O cenitvi mora biti sestavljen zapisnik z navedbo podatkov in 
naslovov vseh prisotnih in zapisanimi njihovimi mnenji in 
ocenami. Obvezno je v zapisniku navesti končno oceno komi- 
sije z višino zneska, na katerega je bila ocenjena škoda. 

79. člen 

Škoda mora biti poravnana v znesku, ki ga kot končno oceno 
komisije navaja zapisnik, najkasneje v 15 dneh od datuma 
cenitve. Če se kdorkoli od prizadetih z oceno komisije ne 
strinja, lahko varstvo svojih pravic uveljavlja pri pristojnem 
sodišču po redni sodni poti. Vendar zahtevek na sodišče 
katerekoli izmed strank ne zadrži izplačila odškodnine. 

80. člen 

Kdor povzroči škodo na divjadi z brezpravnim lovom ali na 
kakšen drugi protizakonit način, mora povrniti lovski organi- 
zaciji, ki upravlja z loviščem, škodo po odškodninskem 
ceniku, ki ga izda republiški upravni organ pristojen za lov- 
stvo. 

XII. LOVSKA INŠPEKCIJA 

81. člen 

Lovska inšpekcija obsega nadzorstvo nad izvrševanjem 
določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

V Republiki Sloveniji opravlja zadeve lovske inšpekcije repu- 
bliški lovski inšpektor v republiškem upravnem organu pri- 
stojnem za lovstvo. 

82. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora je lovski inšpektor 
upravičen: 

1. Pregledovati lovsko gospodarske načrte in letne plane 
odstrela divjadi in ukrepov v okolju za lovskogojitveno 
območje in njihovo razdelitev na posamezna lovišča. 

2. Pregledovati letne plane lovišč in evidenco odstrela divjadi 
ter del v okolju lovišča, poslovne knjige in druge listine ter 
akte organizacije, ki upravlja lovišč. 

3. Pregledati vsa opravljena biotehniška in druga dela 
v lovišču, lovskotehnične naprave in objekte ter jih primerjati 
z deli predvidenimi v lovsko gospodarskem načrtu in letnih 
planih; 

4. Kontrolirati kako poteka izpolnjevanje letnih planov 
odstrela posameznih vrst divjadi v posameznih loviščih in 
predlagati lovskim društvom prerazporeditev plana odstrela. 

5. Če ugotovi neupravičeno neizpolnjevanje plana odstrela in 
del v lovišču, zahtevati od organizacije, ki upravlja lovišče, da 
organizira izpolnitev plana odstrela in izvršitev del in kolikor 
ta zahteva ni izpolnjena, lovski inšpektor predlaga odvzem 
koncesije. 

6. Začasno ustaviti ali odrediti lov divjadi, če so za tak ukrep 
tehtni razlogi. 

7. Ustaviti vsa dejanja, ki niso v skladu s tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi do dokončne odločitve pri- 
stojnega organa. 

8. Odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za 
splošni interes, začasne ukrepe, da bi to škodo preprečil. 

9. Zaseči protipravno ulovljeno in brezpravno prilaščeno 
poginulo divjad ali njene dele in drugo brezpravno prilaščene 
proizvode iz lovišča ter sredstva in predmete, s katerimi so 
bila storjena ta protipravna dejanja. 

10. Obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih in 
zahtevati njihovo intervencijo, če nima sam te pravice. 

11. Kontrolirati preparatorje, če vodijo predpisano evidenco 
in če ne preparirajo vrste divjadi, na katere lov ni dovoljen, 
oziroma, če imajo za prepariranje teh vrst divjadi ustrezna 
dovoljenja. 

12. Zahtevati potrebna obvestila od odgovornih in drugih 
oseb kadar je to potrebno. 

13. Storiti kar je upravičen po zakonu ter drugih predpisih. 

14. Kontrolirati izvajanje koncesijskih pogodb. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

83. člen 

Lovska organizacija se kaznuje za gospodarski prestopek 
z denarno kaznijo od 300.000,00 do 500.000,00 SIT. 

1. Če lovi ali dovoli loviti divjad na katero je lov vse leto 
prepovedan (13. člen) 

2. Če lovi ali dovoli loviti divjad v času ko lov nanjo ni dovoljen 
(v lovopustu) (14. člen in na njegovi podlagi izdani predpisi). 

3. Če z gojenjem namenoma poveča številčnost posamezne 
ali več vrst divjadi do meje ko začne divjad ogrožati druge 
sestavne dele svoje življenjske združbe, si s tem sama sebi 
krčiti življenjske možnosti in zato nazadovati po telesnem 
razvoju, zdravstvenem stanju in prirastku. 

4. Če lovi ali dovoli loviti divjad kljub prepovedi upravnega 
organa, pristojnega za lovstvo (1. odstavek 17. člena) 

5. Če v prosti naravi načrtno goji divje prašiče in ovira njih 
odstrel s postavljanjem kakršnih koli omejitev pri lovu. 

6. Če v prosto naravo vnese oziroma izpusti katerokoli vrsto 
neavtohtone divjadi (1. odstavek 19. člena). 

7. Če v prosto naravo vnese oziroma izpusti avtohtono vrsto 
divjadi, ki dotlej na območju ni živela, če za to nima dovoljenja 
pristojnega organa (2. odstavek 19. člena). 

8. Če iz ograjenega prostora (obore) ali umetnega vzrejališča 
izpusti v prosto naravo divjad, ne da bi bilo prej s pregledom 
pristojne veterinarske inšpekcije ugotovljeno in z izdajo 
ustreznega zdravstvenega spričevala potrjeno, da ta divjad 
nima bolezni, ki bi ogrožala zdravje ljudi, domačih živali ali 
divjadi (2. odstavek 19. člena). 
9. Če strokovna služba in njen strokovni sosvet ugotovita, da 
lovska organizacija ne opravlja z letnim planom za njeno 
lovišče določenih posegov med divjad z odstrelom in v okolju 
predvidenih ukrepov (52. člen). 

10. Če izroči lovišče ali njegov del v zakup (37. člen). 
i 

Z denarno kaznijo od 30.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznuje 
tudi odgovorna oseba lovske organizacije, ki stori gospodar- 
ski prestopek iz prejšnjega odstavka. 

84. člen 

Lovska organizacija se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 100.000,00 dO 200.000,00 SIT: 
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1. če o uplenjeni divjadi in delih v lovišču ne vodi predpisane 
evidence (8. člen, 2. odstavek 43. člena). 
2. Če pri odstrelu divjadi uvaja kakršne koli dodatne omejitve, 
ki niso predvidene v območnem lovskogopodarskem načrtu 
ali odobrene od pristojnega upravnega organa (2. odstavek 
67. člena). 
3. Če zadržuje v ujetništvu avtohtono divjad, ne da bi za to 
imela predpisano dovoljenje (1. in 2. odstavek 23. člena). 
4. Če postavi oboro večjo od 20 ha brez soglasja pristojnega 
upravnega organa (1. odstavek 24. člena). 
5. Če dovoli oseba, ki še ni opravila lovskega izpita loviti brez 
spremstva lovca, ki ima lovski izpit (1. in 2. odstavek 48. 
člena). 
6. Če lovi ali dovoli loviti divjad na prepovedan način in 
s prepovedanim sredstvom (1., 2. in 3. odstavek 50. in 53. 
člena). 
7. Če brez soglasja lastnika, uporabnika oziroma imetnika 
zemljišča, ki je na lovni površini lovišča, postavi na tem 
zemljišču lovski objekt ali napravo (58. člen). 
8. Če brez soglasja lastnika, uporabnika ali imetnika zemljišča 
organizira ali dovoli skupinski lov na zemljišču v času ko to ni 
dovoljeno (52. člen). 
9. Če ne organizira lovskočuvajske službe ali je ne organizira 
na predpisani način (1. odstavek 69. člena). 
10. če ne poravna škode od lova ali divjadi najkasneje v 15. 
dneh od prejema zapisnika komisijske ocenitve škode (1. 
odstavek 85. člena). 
11. Če ovira lovskega inšpektorja in mu onemogoča opravlja- 
nje inšpekcijskega nadzora (89. člen). 
Z denarno kaznijo od 6.000,00 do 20.000,00 SIT se kaznuje 
tudi odgovorna oseba lovske organizacije, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

85. člen 

Podjetja ali zavod se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 200.000,00 do 500.000,00 SIT: 
1. Če postavi nad 20 ha veliko oboro ne da bi za to imela 
predpisano soglasje pristojnega republiškega upravnega 
organa (1. odstavek 24. člena). 
2. Če na zemljišču, ki ga upravlja in ki sodi v lovno površino, 
ne dovoli lovsko običajnih dejanj ali ukrepov, ki jih predvideva 
v tem okolju dolgoročni lovskogospodarski načrt lovskogoji- 
tvenega območja in na njegovi podlagi izdelani letni plani (40. 
člen in 43. člen). 
3. Če uničuje ali poškoduje lovno tehnične naprave in dela 
opravljena v okolju za vzdrževanje naravnega ravnotežja med 
divjadjo in okoljem, ki jih je predpisal območni lovskogospo- 
darski načrt in na njegovi podlagi izdelani letni plani gospo- 
darjenja (40. člen in 43. člen). 
4. Če uničuje, poškoduje ali izključuje in onesposablja zavaro- 
vanje pred škodo od divjadi, ki jo je postavila lovska organiza- 
cija (1. in 2. odstavek 77. člena). 
5. Če ovira pri delu lovskega inšpektorja in mu onemogoča 
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva: (59. člen). 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznuje 
tudi odgovorna oseba delovne organizacije, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 

86. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik: 

1. če lovi divjad, ki je vse leto ni dovoljeno loviti (12. člen). 
2. Če lovi divjad v času ko to ni dovoljeno (13. člen - predpis 
o lovnih dobah). 
3. Če uničuje in razdira legla ali gnezda, ali pobira jajca in 
mladiče iz gnezd ter prijema in si prilašča mladiče divjadi (19. 
člen in 5., 11. in 12. alinea 53. člena). 
4. Če si brez plačila odškodnine prilasti divjad ali njen del (3. 
odstavek 9. člena). 
5. Če brez ustreznega dovoljenja sprejme v prepariranje vrsto 
divjadi, ki je ni dovoljeno loviti (2., 3. in 4. odstavek 25. člena). 
6. Če bolno, ranjeno ali težko poškodovano divjad ne reši 
trpljenje s strelom čimprej mogoče (27. člen). 

7. če kot član lovske organizacije, strokovni delavec organiza- 
cije, ki upravlja lovišče ali kot lovski gost lovi divjad 
v nasprotju z zakonskimi določili in predpisi (54., 55., 56., 57., 
59. in 61. člen). 
Za navedene prekrške se mu lahko izreče varnostni ukrep 
prepovedi rabe lovskega orožja za dobo enega do treh let. 

87. člen 

Z denarno kaznijo do 10.000,00 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik: 

1. če namenoma vznemirja divjad (20. člen). 

2. če brez dovoljenja pristojnega upravnega organa postavi 
oboro večjo od 20 ha (1. odstavek 18. člena). 

3. če o živalih, ki jih je sprejel v prepariranje ne vodi evidenčne 
knjige z vsemi predpisanimi podatki (26. člen). 

4. če nima zaprtega ali privezanega psa kadar to odredi 
pristojni občinski upravni organ. 

5. če brez pisnega dovoljenja lastnika, uporabnika oziroma 
imetnika zemljišča na njem postavi lovno ali gojitveno 
napravo ali objekt. 

6. če ovira lovskega čuvaja ali se mu upira pri opravljanju 
njegovih pooblastil (65. člen). 

7. če uniči ali onesposobi zavarovanje proti škodi od divjadi. 

8. če ovira lovskega inšpektorja ali mu onemogoči opravljanje 
inšpekcijskega nadozrstva (84. člen). 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

88. (len 

Pogodbe o upravljanju lovišč, sklenjene do uveljavitve tega 
zakona, prenehajo veljati eno leto po uveljavitvi tega zakona. 

V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona občine ustanovijo 
lovišča v skladu z določbami tega zakona. 

Po predhodnem razpisu občine izročijo lovišča v koncesijo 
lovskim organizacijam ob izteku roka iz prvega odstavka tega 
člena, v skladu z določbami tega zakona. 

89. člen 

Postopek za določitev lovskogojitvenih območij in postopek 
katera javna strokovna služba bo na posameznem območju 
zadolžena za lovskogospodarsko načrtovanje na območju 
mora začeti najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona. Začne ga republiški upravni organ, pristojen za lov- 
stvo. 

90. člen 

z dnem ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni 
list SRS. št. 25/76 in 29/86), razen 10. člena. 

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi določb 
tega zakona, se uporabljajo dosedanji izvršilni predpisi: 

1. Odlok o zavarovanju redkih ali ogroženih živalskih vrst ter 
njihovih razvojnih oblik (Uradni list SRS, št. 27/76). 
2. Odlok o določitvi lovskogojitvenih območij v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 34/83). 
3. Pravilnik o lovskogospodarskih načrtih (Uradni list SRS. št. 
7/87). 
4. Pravilnik o izdajanju trofejnega lista za trofeje divjadi 
(Uradni list SRS, št. 7/78). 
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5. Pravilnik o organizaciji gojitveno-čuvajske službe ter o pro- 
gramu in naćinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje (Uradni 
list SRS. št. 7/78). 
6. Odločba o vrsti in moči lovskega orožja in moči nabojev in 
teži krogel, s katerimi se sme loviti posamezna vrsta divjadi 
(Uradni list SRS. it. 7/76). 
7. Odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na 
divjadi (Uradni list SR. št 13/91). 
8. Odredba o območju v SR Sloveniji, na katerem je medved 

zaščiten (Uradni list SRS, št. 29/66). 

Predpisi iz prejšnjega odstavka morajo biti usklajeni s tem 
zakonom v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve. 

91. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. V splošnih določbah so opredeljena temeljna načela (glej 
Uvod). V 5. členu je določeno, da ni dovoljeno niti znižati, niti 
povečati Številčnosti divjadi do take mere, da bi bil ogrožen 
njen obstoj. 
Pravico lova imajo državljani Republike Slovenije. 
Minister, pristojen za lovstvo, je pooblaščen, da prepiše, 

katere prostoživeče živali se šteje za divjad. Neavtohtone vrste 
divjadi ni dovoljeno vmešati v lovišča. 

VIV. poglavju je urejeno oddajanje lovišč lovskim organizaci- 
jam. Od lovskih organizacij se zahteva, da imajo zagotovljena 
sredstva za odškodnine. Preprečevanje in povračilo škode 
urejeno v X. poglavju. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VLADI 

REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 592 - PRVA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije 

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, 
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 168. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Lojze JANKO, minister, 
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade RS za 
zakonodajo, 
- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Službi Vlade RS za zakonodajo. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 
Ustava Republike Slovenije je med temeljnimi načeli za poli- 
tično ureditev države Slovenije uveljavila tudi načelo delitve 
oblasti (drugi odstavek 3. člena ustave). To je klasično poli- 
tično načelo parlamentarnih sistemov, ki naj zagotavlja demo- 
kracijo s tem, da deli oblast na tri glavne veje s samostojnimi 
nosilci: eno vejo oblasti predstavlja zakonodaja, ki jo izvaja 
parlament, drugo izvršilna oblast, ki jo izvaja vlada z upravo, 
tretjo pa predstavlja neodvisno sodstvo. Razmejitev teh obla- 
sti je načelno določena v ustavi; vendar pa med zakonodajno 
in izvršilno oblastjo ne dovolj jasno, da bi se lahko prekinila 
dosedanja ureditev in praksa, kakršna je bila v odnosih med 
socialistično skupščino in njenim izvršnim svetom. Ta je 
temeljila na načelu o enotnosti državne oblasti, kakor je 
veljala - v različnih izvedbah - v socialističnih režimih. Ti. 
režimi niso mogli imeti prave vlade, ker bi ta preveč ogrožala 
dejansko vladajoči centralni organ partije. Zakon o vladi, ki je 
bil sprejet po prvih volitvah, ki so bile opravljene na podlagi 
nove ustave, je v veliki meri sledil shemi prejšnjega skupščin- 
skega sistema, v katerem je imel izvršni svet položaj izvršil- 
nega organa skupščine. Vlada je po tem zakonu koncipirana 
kot izvršilni organ državnega zbora, in ne kot organ, ki določa 
in vodi državno politiko, kar je funkcija vlade v parlamentar- 
nem sistemu. Po 3. členu zakona vlada vodi, usmerja in 
usklajuje izvajanje politike države, ki jo določa državni zbor. 
To pomeni, da se država Slovenija upravlja iz parlamenta, 
vlada pa je izvršilni organ državnega zbora, in izvaja njegove 
odločitve. 

Takšna nejasna oziroma sporna razmejitev med zakonodajno 
in izvršilno oblastjo daleč presega objektivne zmogljivosti 
državnega zbora, ki nima v rokah le zakonodaje in proračuna, 
kakor to velja za druge parlamente, pač pa se mora ukvarjati 
tudi z operativnimi zadevami tekočega upravljanja, za katere 
pa ni niti ne more biti usposobljen. Ker je celotno upravljanje 
države iz parlamenta praktično nemogoče, je operativno 
nastopanje državnega zbora seveda le občasno. Ustvarja pa 
taka ureditev stalno negotovost, nejasnost in trenja v odnosih 
med vlado in parlamentom. Omogoča tudi stalne očitke vladi, 
da ona prekoračuje svoje pristojnosti in otežuje uveljavljanje 
parlamentarnega sistema. Po drugi strani pa poseganje 
državnega zbora v operativno upravljanje države otežuje ozi- 
roma celo onemogoča konsistentno politiko vlade na posa- 
meznih področjih, hkrati pa mu jemlje potreben čas za ukvar- 
janje z bistvenimi strateškimi problemi in vprašanji. 

Dejansko je državni zbor v preteklem obdobju večkrat obrav- 
naval in odločal o zadevah iz sfere izvršilne oblasti: obravna- 
val in odločal je celo o tako specifičnih in drobnih vprašanjih, 
kot je na primer določanje cen za mleko in bencin, določanje 
prioritet za gradnjo viaduktov, način pobiranja cestnine na 
avtocestah, itd. Razen tega so vsakodnevno vladi določali 
posebne, konkretne naloge in zahtevali od nje poročila ne le 
državni zbor, pač pa tudi njegova delovna telesa in celo 

delovna telesa državnega sveta. Taka praksa ima oporo 
v zakonu o vladi; po drugem odstavku 10. člena zakona mora 
vlada in vsak njen član na zahtevo državnega zbora poročati 
o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki 
jih je sprejel državni zbor, ter o drugih ukrepih iz svoje 
pristojnosti in njihovih učinkih. Se pravi, da mora vlada poro- 
čati celo o ukrepih, ki niso v zvezi z izvrševanjem odločitev 
državnega zbora, kar praktično pomeni, da mora že po 
zakonu poročati o vsakem najmanjšem svojem delovanju, 
ravnanju oziroma ukrepanju. 

Takšen pristop oziroma takšna ureditev je tipična za skupš- 
činski sistem ne pa za vlado v parlamentarnem sistemu. Vlada 
ne sme biti samo tehnični servis za parlament, pač pa je 
samostojen organ izvršilne oblasti, ki samostojno določa in 
vodi državno politiko in je zanjo politično odgovorna »en 
bloc« pred državnim zborom. V parlamentarnem sistemu par- 
lament ne nalaga vladi nobenih nalog, razen tistih, ki so ji 
naložene z zakoni, za katerih izvrševanje pa je odgovorna že 
zaradi svojega ustavnega položaja. Vsakodnevno nalaganje 
operativnih nalog vladi in poseganje v delo vlade pomeni 
slabitev položaja vlade, njene samostojnosti in njene odgo- 
vornosti. To pa dejansko pomeni, da država nima odgovor- 
nega organa niti za oblikovanje oziroma določanje niti za 
izvajanje politike. To je tipično za skupščinski sistem. 

K opisanemu položaju vlade nedvomno prispeva tudi dejan- 
ska praksa, ki je očitno eden izmed najpomembnejših razlo- 
gov za navedeno normativno ureditev. Vse kaže, da je tradi- 
cija delovanja skupščinskega sistema izredno trdoživa, in da 
se vzdržuje tudi v močno spremenjenih ustavnih okvirih. 
V določeni meri je to gotovo tudi posledica pomanjkanja 
tradicije parlamentarnega sistema, ki s svoje strani otežkoča 
uveljavitev novega sistema v praksi. Dejansko razmerje med 
zakonodajnim in izvršilnim organom se zato kljub novi 
ustavni ureditvi po mnenju vlade ni kaj bistveno spremenilo. 
Za stanje po prejšnji ustavni ureditvi je bilo značilno, da je bila 
v praksi samostojnost izvršnega sveta večja, kot je to predvi- 
devala normativna ureditev. V novi ureditvi je nasprotno: kljub 
drugačnemu ustavnemu položaju je dejanski položaj vlade 
približno tak kot je bil v prejšnjem obdobju. Lahko bi rekli, da 
izrecno deklarirana ustavna zamisel o delitvi oblasti niti na 
normativni ravni niti v praktičnem delovanju ni uresničena. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilji predloženega zakona so v tem, da se iz zakona izločijo 
določbe, ki neposredno navajajo na napačno prakso, po 
kateri se vlada obravnava kot izvršilni organ parlamenta, in da 
se vanj vnesejo nekatere določbe, ki naj bi bolj poudarile 
njene vladne funkcije in vladni položaj. V tem smislu je 
potrebno preoblikovati zlasti uvodne formulacije zakona (od 
3. do 9. člena), ki govore o funkcijah vlade. Formulacijo 3. 
člena zakona, po kateri določa politiko države državni zbor, 
vlada pa to politiko izvaja, je treba preoblikovati tako, da vlada 
določa, usmerja in usklajuje izvajanje državne politike. Jasno 
mora biti povedano, da vlada ni le izvajalec politike državnega 
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zbora, pač pa njena samostoina in odgovorna oblikovalka. Pri 
tem pa državni zbor ni izločen iz sfere politike, pač pa je le 
postavljen v vlogo zakonodajalca in v vlogo organa za poli- 
tično in finančno kontrolo nad delom vlade in uprave, razen 
tega pa tudi v vlogo dolgoročnega usmerjevalca državne 
politike. To so funkcije, ki jih parlament lahko in tudi mora 
opravljati. Tekočo politiko pa mora voditi vlada. 

Zakon mora povedati, da sprejema vlada raznovrstne ukrepe 
v funkciji določanja oziroma izvajanja politike; v tej funkciji 
sprejema predpise, razen tega pa tudi druge pravne, politične, 
ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so 
potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost stanja 
na vseh področjih iz pristojnosti države. Eno izmed najpo- 
membnejših sredstev za določanje politike je proračun, ki ga 
sestavlja vlada, in ga predloži državnemu zboru v obravnavo 
in sprejem; v tej zvezi igra pomembno vlogo proračunski 
memorandum, v katerem predstavi vlada svoje kriterije za 
določitev finančne politike na posameznih področjih kot izho- 
dišče za sestavo vsakoletnega državnega proračuna. Razume 
se, da vlada ne more biti indifirentna glede tega, kako se 
obravnavajo in sprejemajo v državnem zboru njeni predlogi in 
njeni koncepti. Vlada mora vztrajati na svojih konceptih, za 
katere je prepričana, da vodijo k ciljem, ki jih zasleduje s svojo 
politiko. Stališča lahko po potrebi postavi »na ostrino« z vpra- 
šanjem zaupnice v parlamentu, ki naj pokaže, ali še uživa 
zaupanje parlamenta ali ne. 

Ena od bistvenih sestavin funkcije vlade je njena odgovor- 
nost, ki v sedanjem zakonu sploh ni določena, kar je značilno 
za njen sedanji položaj. Če je vlada res vlada, je po svoji 
funkciji politično odgovorna - pred državnim zborom - za 
politiko države in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti 
države. Njena odgovornost je objektivna in univerzalna; ta 
odgovornost se ne more izražati v izvajanju posameznih drob- 
nih naročil, ki jih ji dajejo v izvrševanje organi v parlamentu. 
Temeljiti mora na splošni politični oceni uspešnosti celotnega 
njenega delovanja v določenem časovnem razdobju. 

Zaradi tega ne spadajo v zakon določbe o razmerjih vlade do 
državnega zbora, ki govore o institucijah parlamentarnega 
sistema za nadzor nad delom vlade, kot so poslanska vpraša- 
nja, interpelacija ali določbe o dolžnosti poročanja in odgo- 
varjanja vlade oziroma članov vlade na zahteve državnega 
zbora in njegovih teles. Zadevne določbe (10. do 13. člen 
zakona) naj se zato črtajo iz zakona. Njihovo ponavljanje 
v zakonu o vladi ima lahko le ta pomen, da poudarja odvisnost 
vlade od državnega zbora in njegovih organov, kar slabi 
samostojnost in odgovornost vlade. Te določbe izražajo vtis, 
da sta bistvo vladne funkcije in odgovornost vlade v izvajanju 
drobnih naročil državnega zbora in njegovih organov. 

Ista filozofija podrejenosti vlade parlamentu izhaja tudi iz 
določb, ki urejajo organizacijo vladnih služb. Po prvem 
odstavku 28. člena zakona vlada lahko ustanavlja vladne 
službe za opravljanje strokovnih nalog, ki so potrebne za 
izvrševanje njenih pravic in dolžnosti; vendar pa mora po 
drugem odstavku istega člena k vsakemu aktu o ustanovitvi 
službe dati soglasje državni zbor. Ta določba se predlaga za 
črtanje, ker preveč omejuje vlado v njeni organizaciji. Državni 
zbor ima itak v rokah proračun in lahko z njim določa organi- 
zacijske okvire in maneverski prostor vseh državnih organov, 
ki se financirajo iz proračuna. 

Nekatere določbe zakona so problematične same po sebi in bi 
jih bilo treba ob tej priliki popraviti; gre za določbe o predstoj- 
nikih organov v sestavi ministrstev in o predstojnikih vladnih 
služb, ki morajo ob zaprisegi novega ministra oziroma nove 
vlade ponuditi svoj odstop (četrti odstavek 25. člena in drugi 
odstavek 29. člena zakona). Ta ureditev je problematična, ker 
ima za posledico nepotrebno in škodljivo politizacijo stro- 
kovne uprave oziroma strokovnih vladnih služb; ob vsaki 
zamenjavi prekinja namreč neobhodno kontinuiteto strokov- 
nega dela in sili v politično orientacijo dejavnosti, katerih 
bistveni smisel je v strokovnosti. 

Predlagajo se še določene izpopolnitve 26. člena, ki govori 
o pravnih aktih vlade; predlaga se ponovna uvedba odloka kot 
pravnega akta vlade, ki je brez razloga izpadel iz zakona, to pa 

se čuti v praksi kot pomanjkljivost sistema. Preoblikovana je 
formulacija prvega odstavka tega člena, ki govori o uredbah 
vlade s tem, da se bolj jasno pokažeta dve vrsti vladnih uredb 
k zakonu: uredba brez izrecnega pooblastila v zakonu in 
uredba, za katero mora biti pooblastilo (če gre za uresničeva- 
nje pravic oziroma obveznosti državljanov in drugih oseb). 

Na novo se vnaša v zakon določba, s katero se uvaja institu- 
cija Sveta za nacionalno varnost, ki ga imenuje vlada kot svoj 
posvetovalni in usklajevalni organ za področje obrafrnbe, var- 
nostnega sistema ter sistema zaščite in reševanja. Svet bi imel 
podobne funkcije, kot jih je imel svoječasni Svet Predsedstva 
Republike Slovenije za obrambo, ki je prehehal obstojati 
obenem s Predsedstvom Republike Slovenije oziroma 
z nastopom v funkcijo prvega predsednika Republike Slove- 
nije. O svetu za nacionalno varnost govori že Resolucija 
Državnega zbora o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti 
Republike Slovenije z dne 20/12-1993 (Uradni list RS, št. 71/ 
93), ki zavezuje vlado, da imenuje člane Sveta. 

3. Ocena finančnih sredstev 

Zaradi sprejema tega zakona ne bodo nastali za državni 
proračun nikakršni novi stroški. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) 
se določbe 1. do 9. člena v I. poglavju - Splošne določbe - i" 
v II. poglavju - Funkcije vlade - v celoti nadomestijo z novic 
besedilom 1. do 7. člena pod poglavjem I. Splošne določbe, 
tako da se glasijo: 

»Splošne določbe 

1. člen 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) J8 

organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Repu- 
blike Slovenije. 

2. člen 

Vlada določa politiko države ter usmerja in usklajuje njeno 
izvajanje. V ta namen izdaja predpise in sprejema drug® 
pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in 
druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in 
za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države- 

Vlada predlaga državnemu zboru v sprejem zakone, druge 
predpise in splošne akte, lahko pa tudi načelne in dolgoročne 
politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti 
države. 

S proračunskim memorandumom predstavi vlada državnem" 
zboru svoje kriterije za določitev finančne politike na posa- 
meznih področjih kot izhodišče za sestavo vsakoletnega 
državnega proračuna. 

3. člen 

Vlada je samostojna pri opravljanju svojih funkcij v okviru 
ustave in zakonov, sprejetega proračuna ter v okviru načelnih 
in dolgoročnih usmeritev državnega zbora. 

4. člen 

Vlada je odgovorna državnemu zboru za politiko države, ki jo 
vodi, in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti države; 
odgovorna je tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov 
državnega zbora ter za celotno delovanje državne uprave. 
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Za vlado so skupno odgovorni vsi njeni člani, za delo posa- 
meznega ministrstva pa pristojni minister. 

5. člen 

Vlada usmerja državno upravo prek ministrov. 

Vlada nadzoruje delo ministrov, jim daje smernice za izvajanje 
politike in za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in sploš- 
nih aktov ter skrbi, da ministrstva usklajeno izvršujejo svoje 
naloge. 

Vlada lahko zadrži izvršitev predpisa ministra, če oceni, da ni 
v skladu z ustavo, z zakonom ali z drugim predpisom držav- 
nega zbora ali z njenim predpisom. 

Vlada odloča o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter 
med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil. 

Vlada določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest v ministrstvih, ureja delovni čas v državni upravi ter 
sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo 
vlade in ministrstev. 

6. člen 

Vlada izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki 
Sloveniji kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb in 
drugih organizacij, če s posebnim zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

7. člen 

Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če 
glede posameznih zadev s posebnim zakonom ni drugače 
določeno. 

Vlada upravlja z nepremičninami in z drugim premoženjem 
Republike Slovenije, če glede posameznih nepremičnin 
s posebnim zakonom ni drugače določeno.«. 

2. člen 

Naslov III. poglavja - Razmerja do državnega zbora ter 
določbe 10. do 13. člena zakona se črtajo. 

3. člen 

Besedilo četrtega odstavka 25. člena se spremeni, tako da se 
glasi: 

»Z dnem, ko priseže minister, mora državni sekretar ponuditi 
svoj odstop novemu ministru.«. 

4. člen 

Za 25. členom se doda nov, 25.a člen, ki se glasi: 

»Vlada ima svet za nacionalno varnost kot svoj posvetovalni 
in usklajevalni organ za področje obrambe, varnostnega 
sistema ter sistema zaščite in reševanja.«. 

5. člen 

Besedilo prvega odstavka 26. člena se razdeli na dva 
odstavka, ki se glasita: 

»Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje 
v zakonu ali v drugem aktu državnega zbora določena raz- 
merja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma 
drugega predpisa. 

Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in 
drugih oseb lahko izda le na podlagi izrecnega pooblastila 
v zakonu.«. 

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

»Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema 
posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema 
druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo dolo- 
čeno, da jih ureja vlada z odlokom.«. 

6. člen 

V 28. členu se črta drugi odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

7. člen 

V 29. členu se črta drugi odstavek. 

8. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o vladi, ki je bil sprejet po prvih volitvah v državni zbor, 
je v veliki meri sledil prejšnji skupščinski ureditvi, v kateri ni 
bilo vlade, izvršni svet kot njen nadomestek pa je imel položaj 
izvršilnega organa skupščine. Vlada je bila po tem zakonu 
koncipirana kot izvršilni organ državnega zbora, in ne kot 
organ, ki določa in vodi državno politiko, kar je funkcija vsake 
vlade v parlamentarnem sistemu. Po 3. členu zakona vlada 
vodi, usmerja in usklajuje izvajanje politike države, ki jo 
določa državni zbor. To pomeni, da bi se država Slovenija 
morala upravljati s parlamenta, vlada pa bi kot izvršilni organ 
državnega zbora le izvajala njegove odločitve. Taka razmeji- 
tev med zakonodajno in izvršilno oblastjo daleč presega 
zmogljivosti državnega zbora, ki na ta način nima v rokah le 
zakonodaje in proračuna, kakor to velja za druge parlamente, 
pač pa se mora ukvarjati mnogo časa z operativnimi zadevami 
tekočega upravljanja. Ker je celotno upravljanje države iz 
parlamenta praktično nemogoče, je operativno nastopanje 
državnega zbora seveda le občasno. Ustvarja pa takšna uredi- 
tev stalno negotovost v odnosih med vlado in parlamentom in 

omogoča stalne očitke vladi, da prekoračuje svoje pristojnosti 
in otežuje uveljavljanje parlamentarnega sistema. Po drugi 
strani pa poseganje državnega zbora v operativno upravljanje 
države onemogoča konsistentno politiko vlade na posamez- 
nih področjih, kar pomeni slabitev položaja vlade, njene 
samostojnosti in njene odgovornosti. To pa dejansko pomeni, 
da država nima odgovornega organa niti za kreacijo niti za 
izvajanje politike. 

Cilji predloženega zakona so v tem, da se iz njega izločijo 
določbe, ki direktno navajajo na napačno prakso, po kateri se 
vlada obravnava kot izvršilni organ parlamenta, in da se vanj 
vnesejo nekatere določbe, ki naj bi bolj poudarile njene 
vladne funkcije in vladni položaj. V tem smislu je potrebno 
preoblikovati zlasti uvodne formulacije zakona (od 3. do 9. 
člena), ki govore o funkcijah vlade. Formulacijo 3. člena 
zakona, po kateri določa politiko države državni zbor, vlada 
pa to politiko izvaja, je treba preoblikovati tako, da vlada 
določa, usmerja in usklajuje izvajanje državne politike. Jasno 
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mora biti povedano, da vlada ni le izvajalec politike državnega 
zbora, pač pa njen samostojni in odgovorni kreator. Pri tem 
pa državni zbor nikakor ni izločen iz sfere politike, pač pa je le 
postavljen v vlogo zakonodajalca in v vlogo organa za poli- 
tično in finančno kontrolo nad delom vlade in uprave, razen 
tega pa tudi v vlogo dolgoročnega usmerjevalca državne 
politike. 

Ena od bistvenih sestavin funkcije vlade je njena odgovor- 
nost, ki v sedanjem zakonu sploh ni določena, kar je značilno 
za njen sedanji položaj. Če je vlada res vlada, je po svoji 
funkciji politično odgovorna - pred državnim zborom - za 
politiko države in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti 
države. Njena odgovornost je objektivna in univerzalna; ta 
odgovornost se ne more izražati v izvajanju posameznih drob- 
nih naročil, ki jih ji dajejo v izvrševanje organi v parlamentu. 
Temeljiti mora na splošni politični oceni uspešnosti celotnega 
njenega delovanja v določenem časovnem razdobju. 

Zaradi tega ne spadajo v zakon določbe o razmerjih vlade do 
državnega zbora, ki govore o institucijah parlamentarnega 
sistema za nadzor nad delom vlade, kot so na primer poslan- 
ska vprašanja, interpelacija ali določbe o dolžnosti poročanja 
in odgovarjanja vlade oziroma članov vlade na zahteve držav- 
nega zbora in njegovih teles. Zadevne določbe (10. do 13. 
člena zakona) samo ponavljajo določbe poslovnika držav- 
nega zbora in se lahko zato črtajo iz zakona o vladi. Njihovo 
ponavljanje v zakonu o vladi ima lahko le ta pomen, da 
poudarja odvisnost vlade od državnega zbora in njegovih 
organov. Ista filozofija podrejenosti vlade parlamenta ozirom 

njegovim organom izhaja tudi iz določb, ki urejajo organiza- 
cijo vladnih služb. Vsako ustanovitev vladne službe mora 
odobriti državni zbor, kar je pretirano, saj ima državni zbo' 
itak v rokah proračun, s katerim lahko na posreden način 
vpliva na organizacijske okvire državnih organov. 

Ob tej priliki se predlaga tudi črtanje zakonskih določb, po 
katerih morajo predstojniki organov v sestavi ministrstev in 
predstojniki vladnih služb ob zaprisegi novega ministra ozi- 
roma nove vlade ponuditi svoj odstop (četrti odstavek 25. 
člena in drugi odstavek 29. člena zakona). Ta ureditev je 
problematična, ker ima za posledico škodljivo politizacijo 
strokovne uprave oziroma strokovnih vladnih služb; ob vsaki 
zamenjavi prekinja namreč neobhodno kontinuiteto strokov- 
nega dela in sili v politično orientacijo upravnih dejavnosti. 

Na novo se vnaša v zakon določba, s katero se uvaja institu- 
cija Sveta za nacionalno varnost, ki ga imenuje vlada kot svoj 
posvetovalni in usklajevalni organ za področje obrambe, var- 
nostnega sistema ter sistema zaščite in reševanja. Ta svet bi 
imel podobne funkcije, kot jih je imel svoječasni Svet Pred- 
sedstva Republike Slovenije za obrambo, ki je prenehal obsta- 
jati obenem s Predsedstvom Republike Slovenije oziroma 
z nastopom v funkcijo prvega predsednika Republike Slove- 
nije. 

Končno se predlagajo še določene izpopolnitve določb 
o upravnih aktih vlade (26. člen). Predlaga se ponovna uvedba 
odloka kot pravnega akta vlade, ki je brez razloga izpadel it 
zakona, to pa se čuti v praksi kot pomanjkljivost sistema. 

r 

66 
poročevalec 



Finančni transferji na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v letu 1993 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 3. marca 1994 
obravnavala in sprejela gradivo »Finančni trensferji na 
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti v letu 1993«, ki vam 
ga pošiljamo na podlagi sklepa 13. seje Državnega zbora 
Republike Slovenije, z dne 12. 11. 1993. 

I. UVOD 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (energetika, industrija, 
malo gospodarstvo, in turizem) nastopajo kot porabniki pro- 
računskih sredstev in pri tem upoštevajo Odredbo o postopku 
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil. 
Posebno zakonsko osnovo za vstop med uporabnike prora- 
čuna ima malo gospodarstvo (Zakon o razvoju malega gospo- 
darstva, Ur.l. RS, št. 18/91), industrija (Zakon o zagotavljanju 
dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika 
svinca in cinka Mežica, Ur.l. SRS, št. 5/88, Zakon o prepreče- 
vanju posledic rudarjenja Rudnika živega srebra Idrija, Ur.l. 
SRS, št. 37/87), energetika pa jo pripravlja za segment pri- 
marne energije (rjavi premogi). 

Energetika je objavila v letu 1993 4 razpise, industrija 6, malo 
gospodarstvo 7 in turizem 11, s tem da je vključen še v dva 
industrijska razpisa. Razpisni potencial znaša 2976 mio SIT 
(571 energetika, 1.257 mio industrija, 903 mio malo gospodar- 
stvo in 245 mio turizem). 

V nadaljevanju teksta prikazujemo finančne transferje Mini- 
strstva za gospodarske dejavnosti po posamičnih področjih in 
sicer: namen porabe, razpisi, kriteriji, poraba sredstev in 
učinki. 

II. ENERGETIKA 

V proračunu za leto 1993 je imelo področje energetike na 
razpolago možnost intervencije v tem delu gospodarstva na 
naslednje načine: 

I- Sofinanciranje pogramov za učinkovito rabo energije in 
obnovljivih virov (male hidroelektrarne, biomasa, geoter- 
malna energija) 

II. Sofinanciranje programov za prestrukturiranje energetike 

III. Subvencioniranje proizvodnje rjavega premoga 

IV. Subvencioniranje obrestne mere pri naložbah v programe 
prezaposlovanja delavcev v premogovništvu in odobravanje 
premij ob prezaposlitvi 

I. Racionalna raba energije 
Proračunska postavka: 5476 471 
Znesek: 350 mio SIT 
(sprejet proračun=uskladitev 2) S te postavke je bil s soglas- 
lem Ministrstva za finance opravljen prenos 55 mio SIT na 
projekt Odžveplevanje bloka IV/Šoštanj) 

A. PROJEKTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

1. Namen porabe: 

Pospeševanje priprave in realizacije projektov učinkovite rabe 
energije, predvsem v industriji, s subvencioniranjem obrestne 
mere kreditov poslovnih bank za projekte, ki povečujejo učin- 
kovitost rabe energije z naslednjimi ukrepi: izrabo odpadne 
toplote, zmanjševanjem specifične rabe energije z novimi 
tehnologijami, avtomatizacijo vodenja procesov, uvajenjem 
regulacije procesov in drugimi ukrepi. 

2. Javni razpis: 

Javni razpis je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 26/93 dne 28.5.1993. 

3. Kriteriji: 

Kriteriji za izbiro projektov so bili objavljeni v javnem nate- 
čaju: 
- izkoristek primarne enenegije 
- znižanje energetskih izgub 
- donosnost investicije 
- pozitivni vpliv na okolje 
- zanesljivost in razpoložljivost energije 

4. Poraba sredstev: 

- Iz proračuna za leto 1993 so bili odobreni krediti v skupnem 
znesku 32.125.192 SIT kot ostanek obveznosti iz prejšnjih 
razpisov naslednjim podjetjem: 
- Helios, Domžale 2.364.633 
- Javor, Pivka 859.609 
- Paloma, Sladki vrh 14.840.000 
- Rogaška, Rogaška Slatina 4.914.146 
- Toplarna Hrastnik 9.146.803 

- Poleg tega je bila sprejeta odločitev, da se za nove projekte 
subvencionira obrestna mera kreditov poslovnih bank. V letu 
1993 so bile sklenjene pogodbe o subvencioniranju obresti 
v skupnem znesku 46,9 mio SIT naslednjim podjetjem: 
- Komunala, Ptuj 1.754.000 
- Radenska Diana, Murska Sobota 6.105.000 
- KLI, Logatec 5.376.000 
- Frančiškanski samostan, Novo mesto 1.090.000 
- Salonit, Anhovo 21.529.000 
- Pionir, Novo mesto 2.625.000 
- INEA, Domžale 847.000 
- Kres, Jesenice 1.750.000 
- Lepenka, Tržič 1.200.000 
- Lipa, Ajdovščina 1.487.000 
- Radenska, Radenci 3.150.000 

5. Učinki: 

Skupna predračunska vrednost investicij, (pridobivanje 
škroba po suhem postopku, modernizacija tehnološkega 
postroja, uvedba računalniškega vodenja temperaturne regu- 
lacije, kombinirana proizvodnja toplote in elektrike, rekon- 
strukcija toplarne), ki so prejele kredite v znesku 32,1 mio SIT, 
je 683 mio SIT. Odobreni krediti so znašali 4,7% investicij. 
S subvencijami obresti v višini 46,9 mio SIT so investitorji 
pridobili 363,6 mio SIT kreditov. Z vloženimi 32,1 mio SIT 
v obliki kreditov in s subvencioniranjem obresti v višini 46,9 
mio SIT so v projektni dokumentaciji predvideni naslednji 
prihranki energije: 5,1 mio kWh električne energije, 369 ton 
kurilnega olja, 1,3 mio m3 plina in 101 mio kWh toplotne 
energije. Povprečna vrednost projektov za katere so bili odo- 
breni krediti je 136,6 mio SIT in za projekte s subvencionira- 
njem obrestne mere 122,4 mio SIT. 

B. PROJEKTI OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE 

1. Namen porabe: 

Namen je pospeševanje realizacije projektov obnovljivih virov 
energije v Republiki Sloveniji, kjer ima Republika Slovenija 
znatne naravne in druge danosti. Pomembnejše naravne 
danosti ima Slovenija na področjih biomase, geotermalne 
energije, malih hidroelektrarn in sončne energije ter odpad- 
kov. 

2. Javni razpis: 

Javni razpis je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 26/93 dne 28.5.1993. 
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3. Kriteriji: 

Kriteriji za izbiro projektov so bili objavljeni v javnem nate- 
čaju: 
* izkoristek primarne energije, 
* znižanje energetskih izgub, 
* izkoriščanje obnovljivih virov energije, 
* donosnost investicije, 
* pozitivni vplivi na okolje, 
* zanesljivost in razpoložljivost primarne in proizvedene 
energije v projektu. 

4. Poraba sredstev: 

Pregled angažiranih proračunskih sredstev po sklenjenih 
pogodbah - proračunska pozicija 5476 - Obnovljivi viri ener- 
gije, je naslednji: 

v mio SIT 
1. Projekjekti v izvajanju-mHE - 16. proj. 81.3 
2. Subvenicija obr. mere - mHE - 23 pogodb 109.8 
3. Subvencija obr. mere - biomasa - 3 pogodbe 13.9 

Skupaj 205.0 

Za zaključevanje šestnajstih (16) projektov je bilo po kreditnih 
pogodbah izplačano 81.3 mio SIT. 

Pri uporabi sredstev republiškega proračuna v letu 1993 je 
bila za projekte obnovljivih virov energije sprejeta odločitev, 
da se sredstva uporabijo izključno za subvencioniranje 
obrestne mere kreditov komercialnih bank. Prvotno dode- 
ljena subvencija triindvajsetim (23) projektom malih HE in 
trem (3) projektom s področja biomase v skupni višini 78.3 
mio SIT je znašala 7% predračunske vrednosti projektov. 
Omenjenim projektom smo odobrili dodatno subvencijo 
v skupni višini 31.5 mio SIT, kar je zneslo dodatne 3% od 
proračunske vrednosti projektov. S tem so bili projekti obnov- 
ljivih virov energije po višini dodeljene subvencije izenačeni 
s projekti učinkovite rabe energije, ki so pridobili subvencijo 
v višini 10% predračunske vrednosti projektov. Skupna vred- 
nost odobrenih sredstev za subvencioniranje projektov 
obnovljivih virov energije je v letu 1993 znašala 119,1 mio SIT. 

V letu 1993 smo povprečno na projekt male hidroelektrarne 
odobrili 4.8 mio SIT subvencije, na projekt biomase pa 4.6 mio 
SIT. 

5. Učinki: 

Skupna predračunska vrednost triindvajsetih projektov mHE, 
ki so prejeli subvencijo v skupni vrednosti 109.795.000 SIT, 
znaša 16.369.000 DEM. Inštalirana moč vseh triindvajsetih 
objektov znaša 5.790 kW in srednja letna proizvodnja 27.333 
MWh. 

Podprli smo še tri projekte s področja biomase. Pri dveh 
projektih gre za kurjenje lesnih odpadkov v toplovodnih kotlih 
moči pribl. 800 kW, v enem primeru pa gre za proizvodnjo 
10.000 ton/leto lesnih briketov, ki so ekološko čisto in ener- 
getsko izdatno gorivo. Predračunska vrednost omenjenih treh 
projektov, ki so prejeli subvencijo v vrednosti 13.954.000 SIT, 
znaša 2.945.460 DEM. 

II. Program energetskega prestrukturiranja In 
zapiranja JE Krško 
Proračunska postavka 5193 
Znesek: 150 mio SIT 

bah, izobraževanja so usmerjeni v različne ciljne skupine in 
težišča nesmotrne uporabe energije v industriji, gospodinj- 
stvih, zgradbah in prometu. 

2. Javni razpis: 

Javni razpis je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 26/93 dne 28. 5.1993- 

3. Kriteriji: 

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so bila objavljena 
v javnem razpisu: 
- razčlenjenost programske naloge z definiranjem ciljev in 
predlogov za njihovo realizacijo, 
- reference izvajalcev na področju razpisnega programa (Š1y' 
dije in izvedbe), 
- sofinanciranje programov iz drugih virov, 
- ponudbena cena. 

4. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 so bila odobrena in porabljena 
sredstva v skupnem znesku 75 mio SIT za naslednje glavne 
programe: 

mio SH 
ZRMK Energetsko svetovanje v Sloveniji 13,0 
ZRMK Koncept energetske sanacije zgradb 6.3 
ZRMK Uvajanje merjenja in obračuna toplote 2,0 
ZRMK Publikacije, stalna razstava 4,25 
Inštitut Jožef Štefan Racionalizacija procesov zgorevanja 1 5 

Inštitut Jožef Štefan Učinkovita raba energije 
v javnem sektorju 2,0 
Inštitut Jožef Štefan Informativni in promocijski programi 1 .jj 
DOMUS Ljubljana Informativno svetovalni programi 2,2» 
INEA Domžale Racionalizacija procesov ogrevanja 1.® 
FINET Žalec Energetsko knjigovodstvo v šolah ° B 

Tehnična fakulteta Maribor Energetski . 
informacijski sistem 1' 
Rudis Trbovlje Program energetske sanacije šole 
VASA Škofja Loka Analiza rabe energije 
v večstanovanjskih objektih 
Center za napredek bivalne kulture 
- Izobraževalni program za šole 
EGS Maribor Kogeneracija toplotne oskrbe Maribor 1 .Z5 

Geološki zavod Ljubljana Izkoriščanje geotermalne 
energije v Murski Soboti 
Geološki zavod Maribor Ocena izdatnosti 
predterciarnih vodonosnikov 1;® 
IB Elektroprojekt: Navodila za priključitev in obratovanj® 
neodvisnih proizvajalcev elektrike 
IB Elektroprojekt: Načrtovanje naprav za pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov 
Zavod za tehnično izobraževanje, Izobraževanje 
vzdrževalcev zgradb 

2,9 

1,0 

2,0 

4,1 

3.5 

1.6 

Poleg teh je bila sofinancirana izdelava energetskih pregl®' 
dov v industriji (Jestvina Koper, Papirnica Videm, Saturnus. 
HTP Gorenjka Kranjska gora, Brest Marof Stari trg), izdela^ 
študij izvedljivosti kogeneracije (Revoz Novo mesto, Papif" 
niča Vevče) in energetska koncepta Nove Gorice in Kamnika- 

5. Učinki: 

Navedeni programi bodo srednjeročno in dolgoročno 
pomembno vplivali na učinkovitejšo rabo energije. Izkušnj® 
razvitih dežel kažejo, da so npr. energetski pregledi v podje1' 
jih in zgradbah dobra osnova za pripravo kvalitetnih investicij' 
skih programov. Kvantitativno zaenkrat učinkov ni mogoč® 
oceniti. 

A. PROGRAMI UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV 
ENERGIJE 

1. Namen porabe: 

Programi osveščanja, svetovanja, informiranja, stalnih in 
občasnih razstav, energetskih pregledov v podjetjih in zgrad- 

B. PROGRAMI ENERGETSKEGA PRESTRUKTURIRANJA 
IN ZAPIRANJA JE KRŠKO 

1. Namen porabe: 

Financiranje oz. sofinanciranje sistemskih ter feasibility |n 

prefeasibility študij s področja energetskega prestrukturiranja 
(vključno z zapiranjem JE Krško) na narodnogospodarski in 
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podjetniški ravni (proizvodna stran) v Republiki Sloveniji 
v letu 1993 je potekalo z osnovnim namenom, da se v bližnji in 
daljni prihodnosti doseže povečanje energetske učinkovito- 
sti. Zato je potrebno na primernem strokovnem nivoju na eni 
strani nenehno spremljati širše energetsko dogajanje in tudi 
biti sposoben pri določenih izhodiščih izdelovati projekcije 
energetskega razvoja na različnih nivojih, na drugi strani pa 
poiskati konkretne tehnično-tehnološke rešitve na podjetni- 
škem nivoju. Tovrstne naloge so zaupane eminentnim doma- 
čim strokovnim inštitucijam, ki so bile izbrane na osnovi 
javnih razpisov (v letošnjem letu na osnovi javnega razpisa 
z dne 28.05.1993). 

2. Kriteriji: 

V fazi priprave in izvedbe javnega razpisa so bili izoblikovani 
in v samo besedilo javnega razpisa vgrajeni kriteriji, po kate- 
rih je v končni fazi prišlo do izbora izvajalcev del oz. izdeloval- 
cev študijskih nalog. 

3. Poraba sredstev: 

a) Razpisna komisija je izbrala za vse razpisane teme izva- 
jalce. Predračunska vrednost za izdelavo študijskih nalog je 
takrat (namreč pozneje, vts fazi sklepanja pogodb smo se 
z izvajalci še pogajali in uspeli nekoliko znižati prvotne vred- 
nosti) znašala 175 mio SIT, od tega delež proračunskih sred- 
stev 60%. 

Skladno z razpisom in razpoložljivimi sredstvi na proračunski 
postavki 5193 smo pozvali k podpisu pogodb od 26 izvajalcev 
21. Odzvalo se jih je 20, tako da je sklenjenih 20 pogodb, ki so 
že vse pravno formalno veljavne. Predračunska vrednost 
pogodb je 113.199.300 SIT, od tega bo 67.942.500,00 SIT 
zagotovljenih iz republiškega proračuna (po dinamiki iz 
pogodb iz lanskoletnega proračuna 45.992.500,00 SIT - od 
tega dejansko plačano 36.692.500,00 SIT, iz proračuna za leto 
1994 pa 21.950.000,00 SIT). 

b) Poleg financiranja oz. sofinanciranja nalog po pogodbah 
na osnovi razpisa z dne 28.05.1993 je bilo še drugih obvezno- 
sti za 16.993.603,00 SIT, ki so bile skoraj v celoti že sfinanci- 
rane (plačano 15.293.604,00 SIT). 

c) Rezime dejanske porabe v breme proračunske postavke 
5193: 
Od prvostno planiranih in odobrenih 75 mio SIT je bilo dejan- 
sko porabljenih 51.986.104,00 SIT. 

4. Predvideni kvantitativni učinki: 

Glede na to da gre za študijske naloge, konkretnih kvantitativ- 
nih učinkov v smislu ciljev (namenov) ni pričakovati v bližnji 
prihodnosti in se jih zaenkrat tudi ne da oceniti. 

C. OSTALA PORABA SREDSTEV 

Poleg navedenih programov in projektov so bila iz postavke 
5193 plačane še: članarine in participacije v Mednarodni 
organizaciji za velika električna omrežja, svetovno energetsko 
konferenco, bančno servisiranje projektov racionalne rabe, 
agencije za prestrukturiranje energetske za pripravo. Strate- 
gije racionalne rabe in oskrbe z energijo RS v skupnem 
znesku 13 mio. SIT. 

III. Subvencioniranje cene rjavega premoga 
Proračunska postavka: 5190 
Znesek: 620.000.000,00 SIT (sprejet proračun) 
780.000.000,00 SIT (uskladitev 2) 

1. Namen porabe: 

Skladno s politiko ohranjanja energetske neodvisnosti države 
na nivoju okoli 30%, se je del razlike med prodajno ceno 
rjavega premoga, priznano v ovrednoteni EB za leto 1993, in 
proizvajalsko ceno tega premoga, pokrivalo iz državnega pro- 
računa v obliki subvencioniranja cene. 

Subvencioniranje te vrste je teklo že tretje leto in ga bo 
predvidoma potrebno zagotavljati še do leta 1997, ko naj bi se 
vsa proizvodnja rjavega premoga koncentrirala v Trbovljah in 
Hrastniku, kjer bo mogoče povečati produktivnost iz sedanjih 
2,0 t/dnino na 3,0 t/dnino in tako znižati sedanjo ceno od okoli 
9 DEM/GJ na okoli 6 DEM/GJ. 

2. Osnova za porabo sredstev: 

Program je temeljil na usmeritvah Strategije racionalne rabe 
in oskrbe z energijo Republike Slovenije in na energetski 
bilanci Republike Slovenije za leto 1993. Po teh dokumentih 
se proizvodnja rjavih premogov zmanjšuje od 1,4 mio t/leto na 
1,2 mio t/leto, od tega okoli 1,0 mio t/leto energetskega 
premoga. Po letu 1996 naj bi rjavi premog kopali le v premo- 
govnikih Trbovlje in Hrastnik, premogovniki Zagorje (jama 
Kotredež in Dole), Senovo in Kanižarica pa bi kopali premog 
le še do konca leta 1996 v zmanjšani skupni količini okoli 0,2 
mio t/leto. 

3. Kriterij: 

Energetska bilanca za leto 1993 je predvidela, da bo RRPS 
dobavil TET-u in TOL-u za proizvodnjo električne energije 
in toplote 942.000 t rjavega premoga s skupno kalorično 
močjo 10 mio GJ. 

S proračunom za leto 1993 je bil za subvencioniranje cene 
tega premoga določen prispevek 62 SIT/GJ, oziroma skupaj 
620 mio SIT za 10 mio GJ. S tem prispevkom naj bi se pokrilo 
okoli 56% razlike stroškov od priznanih v ovrednoteni ener- 
getski bilanci za leto 1993 v višini 370 SIT/GJ do planiranih 
v višini 480 SIT/GJ. 

4. Poraba sredstev: 

Prvotni znesek za subvencioniranje cene rjavega energet- 
skega premoga v omenjeni višini 620 mio SIT se je povečal na 
780 mio SIT zaradi naraščajočih stroškov proizvodnje in to 
tako, da so se dodatna sredstva v višini 160 mio SIT prenesla 
iz naslednjih pozicij proračuna: 

- 5192 Prezaposlitev delavcev v premogovništvu, 100 mio 
SIT, ker smo ocenili, da zaradi zakasnelega razpisa predvi- 
dene vsote 315 mio SIT ne bo mogoče učinkovito plasirati. 

- 1357 Zapiranje rudnika Senovo, 40 mio SIT, ker je Ministr- 
stvo za kulturo naknadno proglasilo industrijsko železnico 
Senovo - Brestanica za kulturno dediščino za čas 1 leta, po 
programu zapiranja rudnika pa naj bi se ta 5,5 km dolga proga 
likvidirala, ker ni v uporabi že več let. 

- 1304 Razdušičenje dimnih plinov v TE Trbovlje, 20 mio SIT, 
ker smo ocenili, da navedeni projekt ne bo mogoče realizirati 
v predvidenem obsegu v letu 1993. 

5. Učinki: 

S subvencioniranjem cene rjavega energetskega premoga se 
je razlika med priznano ceno v ovrednoteni elektroenergetski 
bilanci in stroški proizvodnje pokrila v manjši meri, kot je bilo 
predvideno. 

Stroški pridobivanja rjavega premoga v letu 1993, so bili za 
130 SIT/GJ višji od planiranih 480 SIT/GJ, fakturirana realiza- 
cija za dobavljen energetski premog pa je znašala le 378 SIT/ 
GJ (podatki RRPS). Nastalo razliko v višini 232 SIT/GJ so 
pokrivali iz proračuna države le v višini 78 SIT/GJ ali le 34%, 
ne pa 66% kot je bilo predvideno. 

IV. Prezaposlitev delavcev v premogovništvu 

Proračunska postavka: 5192 
Znesek: 315 mio SIT (sprejet proračun) 
215 mio SIT (uskladitev 2) 
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1. Namen porabe: 

Zmanjševanje obsega premogovne proizvodnje ima za posle- 
dico tehnološke oziroma ekonomske preseške delavcev, ki 
naj bi jih v letu 1993 prezaposlili ali zanje drugače poskrbeli. 
Ti preseški naj bi dosegli raven okrog 150 delavcev. 

Problematiko je mogoče razreševati prek pasivnih oblik pre- 
zaposlovanja, to je: 
- s sofinanciranjem odpravnin, 
- s sofinanciranjem dokupa zavarovalne dobe. 

Aktivne oblike prezaposlovanja pa so naslednje: 
- s subvencioniranjem obrestne mere posojil za programe, ki 
bi v rudarskih regijah odpirali nove zaposlitvene možnosti, 
- s premijskim financiranjem novih delovnih mest v drugih 
podjetjih za delavce premogovnikov. 

2. Javni razpis: 

Za aktivni obliki prezaposlovanja je bil objavljen Natečaj za 
pridobivanje sredstev za prezaposlovanje delavcev v premo- 
govništvu dne 8.9.1993 v dnevniku »Delo«. 

3. Kriteriji: 

Za sklenitev pogodbe o odobritvi subvencije obrestne mere 
so kriteriji tile: 
- investiranje na območju občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, 
Hrastnik, Laško,Črnomelj in Krško; 
- investitor odpira nova delovna mesta; 
- investitor mora imeti poslovni načrt ali investicijski pro- 
gram; 
- sklep o odobritvi posojila banke ali druge finančne organi- 
zacije. 

Za sklenitev pogodbe o odobritvi premije so kriteriji tile: 
- pogodba o prezaposlitvi; 
- dokazilo o sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas 
- M 1 obrazec. 

Za pasivne oblike prezaposlovanja je bil s strani Rudnikov 
rjavega premoga Slovenije predložen plan v okviru poslov- 
nega načrta za leto 1993. 

4. Poraba sredstev: 

V letošnjem proračunu je bilo za te namene predvidenih 315 
mio SIT, od katerih je bilo v avgustu prenešenih na pozicijo 
5190 - Subvencioniranje cene rjavega premoga - 100 mio 
SIT in bil predlagan prenos dodatnih 21 mio SIT za potrebe 
prestrukturiranja prek subvencije cene premoga. 

Od skrčenih 194 mio SIT je bilo porabljeno za sofinanciranje 
pasivnih oblik prezaposlovanja 89 mio SIT. 

S premijskim finaciranjem novih delovnih mest v drugih 
podjetjih je bilo porabljeno 16,5 mio SIT. 

Za subvencioniranje obrestne mere za bančna posojila za 
projekte, ki bodo na območju zapiranja premogovnikov odprli 
nova delovna mesta, je bilo porabljenih 52,186 mio SIT. 

Stroški vodenja Strokovne skupine, animacija podjetnikov, 
obdelava vlog in izdelava predlogov za Ministrstvo za gospo- 
darske dejavnosti znašajo okoli 16 mio SIT. Delo je bilo 
oddano na podlagi javnega razpisa (Ur. I RS, št. 42/93) 

V postopku obdelave (sklepi Strokovne skupine so sprejeti, 
realizacija pa se prenaša v leto 1994) se odpirajo možnosti za 
prezaposlitev okoli 96 delavcev, za kar bo potrebno 48 mio 
SIT. 

Še naprej je odprt razpis za subvencioniranje obrestne mere 
za bančna posojila za projekte, ki bodo na področju zapiranja 
rudnikov odprli nova delovna mesta. Predvidevamo, da bomo 
s preneseno realizacijo vlog in z novimi vlogami presegli 
planirano število prezaposlitev delavcev za 100%. 

Za, pred koncem leta, ocenjeni preostanek sredstev okoli 20 
mio SIT smo posredovali prosilcem ustrezno dokumentacijo 
v podpis in ureditev zavarovanja pogodbenih obveznosti, ven- 
dar le ta ni bila pravočasno vrnjena ali pa je bila pomanjkljiva. 
Vloge teh prosilcev rešujemo v okviru razpoložljivih sredstev 
v času začasnega financiranja v letu 1994. 

5. Učinki: 

Prek subvencioniranja obrestne mere za bančna posojila je 
bilo odprtih 35 delovnih mest, kar predstavlja poprečno 1,49 
mio SIT na novo delovno mesto. 

Z odobritvijo premij je bila omogočena prezaposlitev 33 
delavcem oziroma 0,5 mio SIT na delovno mesto. 

S pasivnimi oblikami prezaposlovanja je bila dosežena rešitev 
za 38 delavcev, v poprečju pa je za rešitev enega problema 
bilo potrebnih 2,34 mio SIT. 

Skupno je bilo prezaposlenih oziroma na drug način rešeniti 
106 delavcev. Z dokončno realizacijo odobrenih vlog v breme 
tekočega leta bomo uspeli prezaposliti še vsaj 200 delavcev. 

III. INDUSTRIJSKI PROJEKTI 

V proračunu za leto 1993 je Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti imelo na razpolago možnost za intervencije v gospodar- 
stvu na naslednje načine: 

I. Subvencioniranje financiranja projektov prenove podjetij 
II. Subvencioniranje stroškov usposabljanja menedžerjev 
III. Sofinanciranje programov zapiranja rudnikov Idrija. 
Mežica, Kamnik 
IV. Subvencioniranje proizvodnje celuloze 
V. Subvencioniranje obresti oziroma anuitet prestrukturiranja 
proizvodnje 
VI. Poroštva Republike Slovenije za najeta posojila podjetij- 

Za naštete namene je bilo v proračunu predvidenih 
2.098.419.244 SIT. 

Poleg navedenega, je imelo ministrstvo, v skladu s 66. členom 
zakona o proračunu v letu 1993, tudi možnost dajanja predlo- 
gov Vladi Republike Slovenije za izdajo državnih poroštev 
poslovnim bankam za najeta posojila podjetjem. Za te 
namene je bilo v proračunu predvidenega 10 milijard SIT 
poroštvenega potenciala. 

I. Subvencioniranje financiranja projektov 
prenove podjetij 
Proračunska postavka: 1731 451. 
Znesek: 180.000.000,00 SIT (sprejet proračun) 

160.000.000,00 SIT (uskladitev 2). 

1. Namen porabe: 

1) Sofinanciranje izdelave podjetniških projektov prenove po- 
djetij 
2) Financiranje delovanja strateških panožnih skupin 
3) Financiranje stroškov, ki nastopijo ob izvajanju projektov 
financiranih od strani Evropske unije v okviru programa 
PHARE 

2. Javna razpisa: 

03.08.1993 in 23.11.1993. 

3. Kriteriji: 

- povečanje konkurenčnih prednosti slovenskega gospodar- 
stva; 
- prestrukturiranje tistih podjetij, ki so zmožna najhitreje 
osvojiti paradigmo odličnosti svetovno uspešnega podjetja; 
- prenos relevantnega znanja v gospodarstvo; 
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- vzpodbujanje panožriih reorganizacij; 
- spodbujanje medpodjetniških, interpanožnih in intrapanož- 
nih povezav; 
- spodbujanje koncentracije oziroma dezintegracije podjetij 
v panogi. 

4. Poraba sredstev: 

Na javni razpis Ministrstva za gospodarske dejavnosti je do 
31.12.1993 od skupaj 74 prispelih vlog podjetij bilo odobreno 
skupaj 39 podjetjem v skupni višini 82.020.120,00 SIT. Pov- 
prečna vrednost subvencije je bila 2,103.084,00 SIT. 

Poleg tega je bilo še odobreno skupaj 13 strateškim panožnim 
skupinam in 2 ekspertom v skupni vrednosti 21.777.000,00 
SIT, povprečno na eno strateško skupino 1,675.153,00 SIT. 

Skupna višina angažiranih sredstev: 103.797.120,00 SIT, preo- 
stali del neangažiranih sredstev v znesku 65.000.000,00 SIT ni 
bil uporabljen za te namene, temveč so bila ta sredstva 
v skladu s sklepom Vlade RS prenešena na postavko Ministr- 
stva za delo, družino in socialne zadeve, namenjena izvajanju 
sanacije in prestrukturiranja in nadomestila sredstev za ohra- 
nitev delovnih mest v nekaterih akutnih primerih (Metalna 
TIO, ISKRA Avtoelektrika itd.). 

Glede na znižano postavko za te namene (na 160 mio SIT) 
v mesecu decembru 1993, je Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti zaradi izjemnih potreb prekoračilo predvideno 
višino sredstev po drugi uskladitvi. 

5. Učinki: 

1) Strateški načrti prenove podjetij: 

Učinki ukrepov se bodo začeli kazati v drugi polovici leta 
1994, o čemer bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti na 
podlagi poročil uporabnikov izdelalo podrobnejšo analizo 
učinkov. Sredstva pa že imajo pozitivni učinek na vrednotenje 
strateškega planiranja v panogah in podjetjih. 
Sredstva iz te proračunske postavke so bila udeležena pri 
projektih prenove podjetij v razmerju: 
20-25% - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in 75-80% 
- podjetja. 

2) Strateške panožne skupine: 

Sredstva so omogočila osnovno dejavnost strateških panož- 
nih skupin. Skupine so obravnavale predvsem problematiko 
zaščite domače proizvodnje. Izdelane so bile pripombe na 
dokumente, ki jih je pripravilo Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj o politiki carinske in necarinske zaščite, 
ločeno alede na problematiko vključevanja v GATT, odprave 
carin s Češko, Slovaško in Madžarsko, povezovanje z drža- 
vami EFTE in Evropsko unijo. Oblikovale pa so tudi mnenje 
o prioritetah v panogah. Posebej so sodelovale pri oblikova- 
nju dokumenta tehnološka politika Slovenije, ki ga pripravlja 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Dragocena je bila 
pomoč skupin pri PHARE projektih. 

II. Projekt usposabljanje managerjev 
Proračunska postavka: 1991 451. 
Znesek: 80.000.000,00 SIT 

1. Namen porabe: 

1) sofinanciranje izobraževanja managerjev v zvezi s projekti 
prenove podjetij; , . , ... 
2) sofinanciranje uvajanja novih programov v izobrazevainin 
organizacijah. 

2. Javni razpis: 

24.09.1993 v sredstvih javnega obveščanja. 

3. Kriteriji: 

Kriteriji razpisa za podjetja so: 

- poslovni načrt ali projekt prenove podjetja, katerega 
sestavni del je tudi izobraževanje vodilnih in vodstvenih 
kadrov ter redno zaposlenih delavcev podjetja; 

Kriteriji razpisa za izvajalce so: 
- program izobraževalne organizacije; 
- Ministrstvo lahko posebej finančno podpre izobraževalne, 
raziskovalne oziroma svetovalne organizacije, ki vnašajo 
v slovenska podjetja pomembna specifična nova znanja, 
nujna za prenovo. 

4. Poraba sredstev: 

Na javni razpis Ministrstva za gospodarske dejavnosti je do 
31.12.1993 od skupaj prijavljenih 136 uporabnikov izbranih 49 
in izbranih 45 izvajalcev izobraževanja (spisek je podan v pri- 
logi) v skupni vrednosti 49.348.000,00 SIT. 

Skupna vrednost projekt^, ki so bili prijavljeni je bila 
416,979.817,00 SIT. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je 
sodelovalo s svojimi sredstvi v višini 11,8%. Subvencija za 
posamezen projekt je znašala cca 1,000.000,00 SIT. Med izva- 
jalci, katerim je bilo odobreno sofinanciranje sta bila tudi 
Ekonomska fakulteta Ljubljana - CISEF in Center Brdo (vred- 
nost njunih projektov 32,000.000,00 SIT), v znesku 
14.000.000,00 SIT. 

Del sredstev v znesku 35.000.000,00 SIT je bil v skladu s sklepi 
Vlade Republike Slovenije prenešen na postavko Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve za nadomestilo sredstev 
za obnovitev delovnih mest v nekaterih kritičnih podjetijih. 

Glede na to, da je bilo do konca leta odobreno vlogam po 
javnem razpisu v znesku 49.348.00,00 SIT ter izvršen v skladu 
s sklepom Vlade Republike Slovenije prenos sredstev s te 
postavke na postavko Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve v višini 35.000.000,00 SIT, je prišlo do prekoračitve 
predvidenega zneska 80.000.000,00 SIT, se bo del porabe že 
odobrenih vlog prenesel v leto 1994 v obdobje začasnega 
financiranja in sicer znesek 4.348.000,00 SIT. 

5. Učinki: 

Zaradi sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti, so bili izvedeni (in še bodo v letu 1994) številni 
programi za izobraževanje managerjev. V programih je zajetih 
okrog 300 vrhunskih vodilnih delavcev in cca 1100 srednjih 
vodilnih delavcev, v 49 srednje in velikih podjetijih. 

Poseben učinek razpisa je priprava strateških dokumentov 
podjetij, iz katerih mora biti razvidno, kako izobraževanje 
managerjev pomaga podjetjem pri njihovi preobrazbi. 
Podrobnejšo analizo učinkov dodeljenih sredstev za te 
namene, bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravilo 
v prvi polovici leta 1994, ko bo prejelo poročilo o učinkih od 
uporabnikov teh sredstev, v skladu s sklenjenimi pogodbami. 

III. Subvencioniranje programov zapiranja 
rudnikov Idrija, Mežica, Kamnik 
Proračunska postavka 5186 471 
- Vrednost postavke 764.623.000,00 SIT 

1. Namen porab* sredstev: 

Namen porabe teh sredstev je zagotoviti sredstva za zapiranje 
rudnikov RSC Mežica, RŽS Idrija in Rudnika kaolina Črna. Ob 
tem je bilo potrebno opraviti tudi določene raziskovalne štu- 
dije in izdelati ustrezne rudarske projekte. 
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2. Javni razpis: 

Podlaga za odobravanje sredstev sta zakona o zapiranju in 
preprečevanju posledic rudarjenja za Rudnik svinca in cinka 
Mežica in Rudnik živega srebra Idrija, pogodba z Rudnikom 
kaolina Črna ter letni programi za posamezne rudnike. 

3. Kriteriji: 

Kriteriji po katerih dela potekajo so: zakon o zagotavljanju 
dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica 
(Uradi list RS, št. 5/88), zakon o preprečevanju posledic rudar- 
jenja RŽS Idrija (Uradni list SR, št. 37/87), pogodba št. 
403-11/92 z Rudnikom kaolina Črna, Letni operativni plani za 
posamezne rudnike in pogodbe za posamezne razvojne pro- 
jekte, ki so vezani na zapiranje rudnikov. 

4. Poraba sredstev: 

Znesek porabljenih sredstev je bil 764.623.000,00 SIT. Poleg 
sredstev Ministrstva za gospodarske dejavnosti je bilo za 
zapiranje RSC Mežica in RŽS Idrija porabljenih še 
180.000.000,00 SIT sredstev skleda solidarnosti za odpravo 
elementarnih nesreč. 

5. Učinki: 

Učinki aktivnosti zapiranja rudnikov so: varno zapiranje rud- 
nikov, odstranjevanje dolgoletnih posledic rudarjenja, ohrani- 
tev vodotokov in vodnih izvirov kot rezervoarjev pitne vode, 
zagotovitev določenega števila delovnih mest (Mežica 233; 
Idrija 158; per 31. 12. 1994) in postopno prestrukturiranje 
dejavnosti rudnikov, katero bo dejansko realizirano v letu 
1994. 

IV. Subvencioniranje proizvodnje celuloze 
Proračunska postavka 1858 455 
— Subvencioniranje proizvodnje celuloze 
Znesek: 100.000.000,00 SIT 

1. Namen porabe: 

Namen je ponovna oživitev celulozne industrije v Sloveniji po 
stečaju podjetij Videm Papir in zaprtju obrata celuloze 
v Tovarni papirja in celuloze Goričane. 

2. Javna razpisa: 

15.6.1993 in 11.11.1993. 

3. Kriteriji: 

Kriteriji za dodelitev sredstev so bili po javnem razpisu in sicer 
ponovno vzpostavitev proizvodnje v letu 1993, uporaba pred- 
vsem domačega lesa in načrtovanje proizvodnje za daljše 
obdobje. Dodeljena sredstva bodo sorazmerna obsegu ne 
novo proizvedene celuloze in količini uporabljene lesne mase 
iz slovenskih gozdov. 

4. Poraba sredstev: 

Porabljenih sredstev je bilo 80.000.000,00 SIT in sicer 
v Tovarni VITACEL Krško (del Videm Krško). 

5. Učinki: 

Učinek te subvencije je bila vzpostavitev proizvodnje celuloze 
v VITACELU Videm Krško, ki zaposluje 325 delavcev in proiz- 
vaja približno 8.000 ton mesečno celuloze. 

Ker v Goričanah niso uspeli vzpostaviti proizvodnje, je ostalo 
neizkoriščenih 20.000.000,00 SIT, ki so bila sicer po ponov- 

nem razpisu z dne 11. 11. 1993 dodeljena VITACELU, a jih 
Ministrstvo za finance ni izplačalo, vsled odločitve, da se z 10. 
12. 1993 ne sklepajo več nove obveznosti za proračunsko leto 
1993. 

V. Subvencioniranje obresti oziroma anuitet 
prestrukturiranja proizvodnje 
Proračunska postavka: 5501 
Znesek: Prestrukturiranje proizvodnje v višini 

963.796.225,00 SIT (sprejet proračun) - 
897.796.225,00 SIT (uskladitev 2) 

1. Namen porabe: 

Prestrukturiranje proizvodnje v panogah industrije, gradbeni- 
štva, gostinstva in turizma s subvencioniranjem dela obresti 
in anuitet. 

2. Javna razpisa: 

11.6.1993 in 15.9.1993 

3. Kriteriji: 

Kriteriji za izbiro projektov subvencioniranja so bili objavljeni 
v javnih natečajih: 

- pridobitev investicijskega kredita poslovne banke z ugodno 
obrestno mero, 
- da se z investicijo proizvodni proces spreminja po funkciji, 
uporabi materialov, tehnoloških postopkih, predpisom itd., 
- da prosilec spada po kriterijih med velika in srednja po- 
djetja, 
- ocena bonitete kreditojemalca. 

4. Poraba sredstev: 

- Po sklepih komisije je bilo prosilcem v skupnem znesku 
kreditov 9.286 mio SIT odobrenih 652.923.000 SIT, kar pomeni 
7%-ni delež subvencijskih sredstev v obsegu podeljenih kredi- 
tov. Del sredstev v skupnem znesku 244.874.000 SIT je bil 
namenjen za subvencioniranje Slovenskih železarn. 

- Na javni razpis se je prijavilo 103 prosilcev, od tega je bilo 
72 vlog pozitivno rešenih, s prosilci pa so bile sklenjene 
pogodbe. 31 vlog je komisija zavrnila kot nepopolnih zaradi 
neizpolnjevanja razpisnih pogojev. 

- Po industrijskih panogah je bilo za prestrukturiranje usmer- 
jeno v metalurgijo 26,8% sredstev, v kovinsko predelovalno 
industrijo 18,5%, v tekstilno industrijo 10,4%, v kemično indu- 
strijo 2,8%, v lesno industrijo 4,6%, v elektroindustrijo 11,4%, 
v živilskopredelovalno industrijo 4,5%, v papirno in grafično 
industrijo 6,8%, v gradbeništvo 2,8%, v turizem 10,4%, 1% pa 
so dobile ostale panoge. 

- Poprečen znesek na odobreno vlogo znaša 9.068.000 SIT. 

5. Učinki: 

- Ocenjujemo, da so bila sredstva koristno uporabljena in bi 
jih lahko razdelili, če bi upoštevali zahteve gospodarstva 
v maksimalnem znesku, seveda v skladu z razpisanimi pogoji, 
2,5 do 3 krat več. 

- Podjetja, ki so bila deležna subvencioniranja sredstev pri 
odplačevanju svojih kreditnih obveznosti od bank, so bila 
s tem olajšana plačevanja obresti za sedem odstotnih točk, ob 
povprečni obrestni meri odobrenih kreditov v višini 15%. 

- Ocenjujemo, da so intervencijska sredstva pomagala ohra- 
niti indirektno cca 2500 delovnih mest in povečati obseg 
obstoječe izvozne proizvodnje. 

- Iz poročil podjetij o učinkih usmerjenih intervencijskih 
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sredstev se da razbrati, da jim je subvencija omogočila, da so 
lahko sredstva iz tekočega poslovanja, ki bi jih drugače pora- 
bili za odplačilo anuitet za dolgoročne kredite, usmerili 
v odplačilo obveznosti do tujih dobaviteljev surovin, za kar bi 
" primeru, če ne bi dobili subvencije morali koristiti kratko- 
ročni kredit in plačati z njim tudi stroške financiranja. 

- Skoraj vsi poročajo o izboljšani likvidnosti, povečanem 
izvozu in boljši prodaji na domačem trgu, večji konkurenčni 
sposobnosti in stroškovnem razbremenjevanju in pričakujejo 
v letu 1994 dodatno pomoč. 

VI. Poroštva Republike Slovenije za najeta 
Posojila podjetij 

Namen dodeljevanja poroštev: 

Poroštvo je bilo namenjeno prvenstveno podpori industrije 
pri prodoru na mednarodna tržišča ter turističnim organizaci- 
jam - za financiranje nabave surovin, repromaterialov delov 
in gradnikov za izvozno proizvodnjo. Podjetjem bi tako olaj- 
šali nakup surovin za izvozno proizvodnjo in jih stimulirali 
k izvozu, hkrati pa bi pritisnili na banke, da ob dodelitvi 
Poroštva znižajo obrestno mero na normalno raven. 

2. Javni razpisi: 

Javni razpisi za pridobivanje poroštev Republike Slovenije za 
Posojilne in druge obveznosti so bili objavljeni v sredstvih 
javnega obveščanja in sicer 11.6. 1993, 13. 9. 1993 in 15. 11. 
1993, na podlagi 66. člena zakona o izvrševanju proračuna in 
o proračunu Republike Slovenije za leto 1993. 

, 3. Kriteriji: 

~ Posojilojemalec je moral dokumentirati poroštvu sorazme- 
ren obseg naročil in storitev. 

- Posojilojemalec je moral vlogi predložiti sklenjeno 
Pogodbo z banko s katero si je zagotovil kratkoročni kredit 
Pod najugodnejšimi pogoji, ki so trenutno veljali v državi. 

~ Poslovna banka je morala predložiti dokazila o A oziroma 
B boniteti kreditojemalca in poročilo o skupnem znesku 
bilančnih in izvenbilančnih terjatev do posojilojemalca. 

- Posojilojemalec je bil dolžan za ves čas trajanja poroštva 
nuditi ustrezno zavarovanje poroštva (hipoteka, cesija terja- 
tev, zavarovanje z vrednostnimi papirji). 

~ Poroštvo je bilo praviloma dano kratkoročno za največ do 
6 mesecev, v izjemnih primerih pa bi se lahko podaljšalo še za 
eno obdobje. 

~ Poslovna banka je morala posojilojemalcu ponuditi ugod- 
nejše kreditne pogoje od najbolj ugodnih in znižati pogod- 
beno letno obrestno mero za dodatne 3 obrestne točke, 
odvisno od obsega. 

~ Posamično podeljeno poroštvo po pravnem subjektu pravi- 
loma ni smelo istočasno presegati 5% poroštvenega potenci- 
ala s katerim je razpolagalo Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti. 

Ob zadnjem javnem razpisu so bili ti razpisni pogoji deloma 
spremenjeni in sicer: 
~ poroštvo je bilo podeljeno v višini največ 80% neporavnane 
obveznosti na podlagi pogodbe o zavarovanju terjatve med 
banko in posojilojemalcem; 

- ob zapadlosti poroštva se poplača iz zavarovanja najprej 
Poslovna banka, šele za neizterjan in nepoplačan del jamči 
banki država s svojimi sredstvi; 

- podjetje je bilo dolžno ob prijavi na razpis predložiti tudi 
dokazilo SDK, da ni imelo v zadnjih 45 dneh blokiranega žiro 

računa več kot 30 dni in da niso podani razlogi za uvedbo 
stečaja. 

4. Odobreni dovoljeni znesek poroštev: 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v letu 1993 razpola- 
galo z 10.000.000.000 SIT poroštvenega potenciala. 

5. Učinki: 

Na javne razpise se je prijavilo 128 podjetij. Komisija za 
obravnavanje vlog je pozitivno ocenila 72 vlog, ki so bile 
posredovane Vladi v končno odločanje, zavrniia pa je 32 vlog, 
ki so bile formalno ali vsebinsko nepopolne. Vlada je odobrila 
podjetjem poroštvo za kredite v skupni višini 9.269.882.571 
SIT (vključno z energetiko). 28 vlog za poroštvo (prijava na 
razpis 15. 11. 1993) iz meseca decembra je bilo nepopolnih in 
bi jih pravne osebe dopolnile v primeru, da bi se garancije iz 
preteklega leta prenesle v letošnje. 

• 
Poprečna obrestna mera realizirana pri kreditih, katerim je 
bilo odobreno poroštvo znaša 12,75%. Iz podatkov je raz- 
vidno, da je poroštveni potencial s katerim je razpolagalo 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izčrpan 93%. Iz nam 
znanih podatkov je razvidno, da je bilo poroštvo vnovčeno 
dvakrat (Brest, Novoles). 

Preko sklenjenih poroštev so podjetja lažje prišla do kratko- 
ročnih kreditov za obratna sredstva, kar je zelo pomembno 
v sedanji likvidnostni situaciji gospodarstva. Za mnoga 
podjetja je to pomenilo edini način, s katerim lahko učinko- 
vito financirajo svojo izvozno proizvodnjo, ohranijo obseg 
proizvodnje in polno zaposlenost. Ocenjujemo, da je v podjet- 
jih, ki so dobila garancijo zaposlenih okrog 32000 delavcev in 
da je tudi ta ukrep pripomogel, da se njihovo število ni 
zmanjšalo, ker jim je obseg izvozne proizvodnje zagotavljal 
delo. 

Izkustvo kaže, da se podjetja srečujejo z velikimi težavami pri 
zagotavljanju potrebnega zavarovanja poroštva, saj smo 
v skladu z dogovorom z Ministrstvom za finance pri tem začeli 
uveljavljati kumulativni kriterij zavarovanja, ker se je izkazalo, 
da je pri odobravanju poroštev proračunsko tveganje lahko 
zelo veliko. 

Pri zavrnjenih in pri odobrenih vlogah se je izkazalo, da 
podjetja pri bankah najamejo kredit, za katerega dobijo poro- 
štvo, zato, da bi lahko ob zapadlosti odplačala stare bančne 
kredite. Ker smo postavili bankam pogoj, da odobravajo kre- 
dite po nizki obrestni meri, smo nanje posredno izvršili pritisk, 
da so obrestno mero ustrezno znižale. 

Zaradi poprečne visoke zadolženosti pri bankah podjetja niso 
bila sposobna ponuditi kvalitetnega hipotečnega zavarova- 
nja, zaradi specifičnosti predmeta poslovanja pa nekatera 
podjetja niso mogla kot zavarovanje ponuditi cesije terjatev. 
Pokazalo se je tudi, da podatek o boniteti plačilne sposobno- 
sti ni pravo merilo preverjanja plačilne sposobnosti, zato smo 
od podjetij terjali, da predložijo dokazilo o neblokiranosti žiro 
računa. 

V podeljevanje poroštev so se vključile skoraj vse poslovne 
banke, ki pa so imele pri tem seveda tudi svojo računico in so 
skušale tveganje pri bremenu svojih največjih dolžnikov 
s poroštvom prevaliti na državo. Nekatere banke pa so svojim 
komitentom s poroštvom želele tudi pomagati. 

Glede na to, da je podljevanje poroštev države kvalitetna in 
najbolj iskana oblika s strani podjetij in bank, predlagamo, da 
se s takšnim načinom pomoči nadaljuje tudi v letu 1994. 
Ocenjujemo, da se tak ukrep lahko izvaja tudi ob varnem 
tveganju in da se v proračunu lahko rezervira tudi določena 
rezerva za pokrivanje vnovčenih poroštev. Verjetno bi bilo 
koristno, da se za napajanje te rezerve predvidi izvenprora- 
čunski vir - provizija koristnika poroštva. Ne smemo namreč 
pozabiti, da je poroštvo države kvalitetnejše od poroštva 
banke, ta pa to svojo storitev običajno zaračuna. 
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VI. MALO GOSPODARSTVO 

I. Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo 
Proračunska postavka: 1819 455 
Znesek: 200.000.000,00 SIT 

1. Namen porabe: 

Namen pospeševalne mreže za malo gospodarstvo je organi- 
zirano vzpodbujanje in oživljanje vseh potencialov tega naj- 
perspektivnejšega segmenta našega gospodarstva. Pospeše- 
valna mreža naj bi enakomerno pokrivala vse občine v državi, 
predvsem pa manj razvite, kjer bo pospeševalna mreža lahko 
najbolje pokazala svojo učinkovitost. Vsa tri ministrstva, ki so 
soustanovitelji mreže, so zagotovila finančna sredstva za 
usposabljanje članov mreže. Tako je v sistem vključenih ok. 
600 članov mreže, ki morajo na podlagi generalnih usmeritev 
PCMG operativno delovati v svojih okoljih. 

2. Razpisi: 

V skladu z zakonom o pospeševanju malega gospodarstva in 
programom v letu 1993 so bile v okviru Pospeševalnega 
centra za malo gospodarstvo pri MGD organizirane in izve- 
dene naslednje aktivnosti: 

al pospeševalni programi razvoja malega gospodarstva v letu 
1993 na: 
* občinski 
* regionalni 
* nacionalni ravni, 
objavljeni v Biltenu št. 5/93 z dne 21.1.1993, št. 5/93 z dne 30. 
6. 1993 in v Ur. I. RS št. 53 z dne 17. 9. 1993. 
b/ javni razpis za razvoj notranjega podjetništva, samozapo- 
slovanja in ustanavljanja novih podjetij, objavljeni v biltenu št. 
2/93 dne 24. 3. 1993 in v Biltenu št. 4 z dne 31. 5. 1993 
c/ javni razpis za udeležbo na mednarodnih konferencah in 
institucijah, na seminarjih, posvetih, konferencah in združe- 
njih v letu 1993, objavljeni v Biltenu št. 5 z dne 30. 6.1993 in št. 
9 z dne 5. 11. 1993, v Ur. I. RS št. 53 z dne 17. 9. 1993. 

3. Kriteriji: 

Programe pospeševanja in vloge na razpise za malo gospo- 
darstvo je obravnaval in odobraval projektni svet pospeše- 
valne mreže za MG v skladu s sprejetim programom Pospeše- 
valnega centra in posameznih delov pospeševalne mreže za 
leto 1993. 

a) pospeševalni programi za razvoj malega gospodarsta: 
- usklajeni programi razvoja pospeševanja obrti in podjetni- 
štva na občinski ravni 
- omogočanje stalnega povezovanja in na enem mestu orga- 
niziranega pridobivanja finančnih, pravnih, tržnih in organiza- 
cijskih storitev 
- usklajeni regionalni programi razvoja in povezovanja MG 
po panogah in dejavnostih 
- nacionalni programi razvoja in pospeševanja MG 

b) programi razvoja notranjega podjetništva 
- vsebina programa z obsegom del svetovalec/dni 
- cena dan/svetovalec 
- rok izvedbe . 
- plačilni pogoji 
- jasno opredeljeni cilji programa 
- udeleženci razpisa mo:ajo biti svetovalci in člani pospeše- 
valne mreže za malo gospodarstvo ali pa morajo biti združeni 
v projektne ekipe s partnerji iz mreže. 

c) udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih 
- razpisa se lahko udeležijo člani ali skupine članov in sekcije 
pospeševalne mreže za malo gospodarstvo, ki deluje na 
področju pospeševanja in razvoja in razvoja malega gospo- 
darstva 
- sofinancirana je udeležba na tistih oblikah mednarodnega 

sodelovanja, katerih vsebina in rezultati bodo uporabni za i 
nadaljne delo in razvijanje aktivnosti mreže 
- sofinancirana je samo aktivna udeležba (sodelovanje z refe- I 
rati, z delom v delovnih skupinah ali izčrpnimi poročili 
- udeleženec mora zagotoviti najmanj 50% delež sofinancira- 
nja, vrednost sofinanciranega deleža ne more biti večja od 
1 mio tolarjev 

4. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 smo na podlagi pogodb namenili za 
vse projekte in spremljajoče aktivnosti skupaj 200.000.000,00 
SIT. 

Od tega zneska je bilo namenjeno za: 

- programe notranjega podjetništa in prenovo podjetij: 
25.000.000,00 SIT 
- udeležba na mednarodnih strokovnih institucijah, posvetih, 
konferencah in združenjih v letu 1993: 7.779.535,00 SIT 
- sofinanciranje pospeševalnih programov razvoja malega 
gospodarstva: 150.480.042,00, od tega: 
* 70 občinskih v skupnem znesku sofinanciranja 
92.292.423,00 SIT, 
* 16 regionalnih v skupnem znesku sofinanciranja 
16.508.000,00 SIT, 
* 35 nacionalnih projektov v skupnem znesku sofinanciranja 
41.680.000,00 SIT 
- sredstva, porabljena za ostale namene v skladu s progra- 
mom dela za leto 1993: 16.740.423,00 

Povprečna vrednost prijavljenih programov: 

- občinski: 
- regionalni: 
- nacionalni: 
- mednarodni: 
- notranje podjetništvo: 

5. Učinki: 

1.500.000,00 SIJ 
1.500.000,00 SIT 
1.400.968,00 SIT 

598.420,00 Sij 
5.000.000..00 SIT 

Občinski projekti 

Po prvem razpisu o sofinanciranju pospeševalnih programov 
razvoja malega gospodarstva je bilo za 18 izbranih projektom 
v skupni vrednosti sofinanciranja 19.735.423,00 sIT. Izbrani" 
je bilo 17 izvajalcev iz 14-ih občin. 

Po drugem razpisu je bilo odobrenih 52 občinskih projektov 
v vrednosti sofinanciranja 72.557.000,00 SIT, medtem ko so 
občine in člani mreže te projekte sofinancirali v znesK" 
159.900.000,00 SIT. 

Večina programov je v teku izvajanja, zaključek predvidevam® 
do 30. 6. 1994. 

Na občinskem nivoju so člani mreže izdelali skupen prioritetni 
projekt, ki ga izvaja več članov mreže v občini. Na podlag1 

tega je bilo ustanovljenih 18 podjetniško informacijskih cen- 
trov, ki delujejo v različnih organizacijskih oblikah (konzorcij 
agencija, zavod...). Cilj povezovanja je bil skupen in koordin'" 
ran nastop članov mreže pri pospeševanju podjetništva i"1 

organizaciji kvalitetnejše ponudbe svetovalnih storitev i" 
učinkovitejši prenos informacij do podjetnikov in obrtnikov. 

Projektov niso prijavile občine: Izola, Laško, Ljubljana - Cen- 
ter, Ljubljana-Moste, Metlika, Novo mesto, Piran in Ribnica, 
Grosuplje, Dravograd. 

Regionalni projekti 

Od 28 prijavljenih regionalnih projektov, ki povezujejo pro- 
grame pospeševanja MG v treh ali več občinah je bilo odobre- 
nih 16 projektov v znesku 16.508.000,00 SIT. Projekti potekajo 
v regijah: Posočje, Zasavje, Pomurje, Ljubljanske občine, 
Posavje, Koroška, Celje, Solčavska, Notranjska, Kočevska in 
vključujejo 46 občin. Delež sofinanciranja občin je preko 
65.000.000,00 SIT. Izvajali jih bodo člani mreže (preko 70). 
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Slavni učinek je povezovanje partnerjev MG v regijah, skupno 
s nastopanje na domačih in tujih trgih in združevanje občinskih 

i" državnih sredstev za skupne projekte s posebnim poudar- 
- tom na oživljanju podeželja, razvoju nekaterih manj razvitih 

Področij in razvoju podjetništva. 
I Nacionalni projekti 

Za sofinanciranje je bilo odobrenih 35 nacionalnih projektov 
2 zneskom sofinanciranja 41.680.000,00 SIT. 

V nacionalne projekte je vključenih 58 izvajalcev iz 32 občin, 
ki bodo sofinancirali še dodatnih 24 mio SIT v te projekte. 

Na nacionalnem nivoju smo sofinancirali programe nacional- 
na značaja, ki imajo učinke na ravni malega gospodarstva 
v celotni Sloveniji. 
1- Izdelanih je bilo več skupnih orodij za razvoj podjetništva, kot so priročnik za podjetniške delavnice, priročnik za podjet- 
nike, izdelava modela pristopov pri reševanju podjetnikov in 
obrtnikov v fazi rasti, izdelava modela pomoči razvoja družin- 
skega podjetja, organizacije in razvoj podjetniških inkubator- 
|6v, pospeševanje ženskega podjetništva. 

2- Na področju informacijskega sistema smo sofinancirali in 
začeli s programi za standardizacijo in medsebojno povezavo 
baz podatkov malega gospodarstva, uvajanjem sistema Info 
Handy v Obrtni zbornici in izgradnjo informacijskih baz za 
Malo gospodarstvo. 

3 Sekcije pri PCMG 
Za organiziranje in delovanje sekcij pri Pospeševalnem centru 
*a malo gospodarstvo je bilo namenjeno na podlagi sklenje- 
nih pogodb o sofinanciranju projektov 26.250.000,00 SIT. 

Organizirale so se vsebinske sekcije, ki organizirano nasto- 
pajo z lastnimi programi in vključujejo ter povezujejo obrtnike 
'n podjetnike: 
'• SPIM sekcija podjetniško inovacijske mreže združuje 480 
'novatorjev posameznikov, 38 društev in ZINOS - zveza ino- 
vatorjev Slovenije. Sekcija je skrbela za izobraževanja inova- 
torjev o novem zakonu o zaščitit industrijske lastnine, organi- 
sirala promocijo novih izdelkov in organizirala 8 regijskih 
Posvetovanj, brezplačno svetovanje in predavanja. 

2. BIG - sekcija podjetniških centrov združuje 17 podjetni- 
ških centrov (12 jih je v ustanavljanju). Organizirali so brez- 
plačno svetovanje podjetnikom z novimi programi (preko 100) 
■n skrbeli za izobraževanje in povezovanje s tujimi združenji 
(ADT, EBN). 

3: sekcija podjetniških svetovalcev združuje: 112 svetovalcev, 
ki delujejo v 5 delovnih skupinah na področjih svetovalne 
dejavnosti, informatike, promocije, izobraževanja in kodeksa 
svetovanja. Sekcija in organizirane skupine so skupno nasto- 
pale v večjih projektih notranjega podjetništva (Videm, Glin, 
Elektrokovina, TVT in Tovarna dušika Ruše) in v projektih 
Mednarodne tehnične pomoči (PHARE). 

4- sekcija podjetniških klubov in društev združuje 9 podjetni- 
ških klubov s preko 1200 člani (Ljubljana, Novo mesto, Celje, 
Kamnik, Slovnej Gradec, Idrija, Ruše, Hrastnik in Zagorje), ki 
skrbijo za seznanjanje članstva z novo zakonodajo, predpisi, davki in novostmi poslovanja. 

5- SLEVCA - dokler ni ustreznih zakonskih možnosti za 
ustanovitev rizičnih skladov se v okviru Slevce izvajajo aktiv- 
nosti izobraževanja in priprave na ustanovitev rizičnih 
skladov. 

Programi notranjega podjetništva 

S svetovalnim delom in dodelitvijo sredstev smo sodelovali 
s Skladom za razvoj v programu prenove notranjega podjetni- 
štva v podjetjih Videm Krško, GLIN Nazarje, TVT Maribor, 
Elektrokovina Maribor in Tovarna dušika Ruše. V projektu je 
sodelovalo 11 izvajalcev z 48 svetovalci. Za vsako podjetje je 
bilo v večfaznem projektu odobrenih po 5 mio SIT, skupno 25 

mio SIT. Rezultati prvih dveh faz projekta so bili v identifikaciji 
podjetniških priložnosti in programu znotraj podjetij /preko 
46/, usposabljanju podjetniških skupin /preko 450 delavcev/, 
pripravi in izdelavi poslovnih načrtov za izbrane programe 
/18/, izelava analiz in raziskav, za trženje novih programov/6/. 
V zadnji fazi naj bi se ustanovila posamezna podjetja oz. 
realizirali posamezni novi programi v teh podjetjih. 

Temeljni učinki vključevanja vseh 11 svetovalnih firm 
v 5 podjetjih se kažejo v modificiranem pristopu pri reševanju 
zaposlitve presežnih delavcev z izvorom podjetniških idej, 
oblikovanjem programov, ustanavljanjem notranjega podjet- 
ništva ali samozaposlovanjem v novih podjetjih. Na podlagi 
teh aktivnosti je formiranih 350 novih delovnih mest. 

Sodelovanje v mednarodnih strokovnih institucijah 

Sofinancirali smo udeležbo slovenskih predstavnikov in 
njhovo predstavitev na konferencah svetovnega združenja 
podjetnikov F.C.E.M ter promocijo in organizacijo 1. medna- 
rodne konference v Sloveniji, ki je organizirana v okviru 
aktivnosti združenja European Foundation for management 
development EFMD. S sodelovanja s Sekretariatom za varstvo 
okolja Baden smo finančno podprli izvedbo mednarodne 
delavnice na temo Eko-turizem v Notranjskem parku in med- 
narodne šole o Krasu. Omogočili smo udeležbo in vključeva- 
nje v delo Evropskega združenja za rizični kapital ter s tem 
pridobili možnost seznanitve z instrumenti in programi vode- 
nja teh skladov v deželah zahodne Evrope. Takšen prenos 
znanja v Slovenijo poteka tudi z vključevanjem Slovenije 
v transfer tehnologij in inovacij. 

III. Promocija malega gospodarstva 
Proračunska postavka: 1375 455 
Znesek: 10.000.000,00 SIT 

1. Namen porabe: 

Namen promocije je celovito promoviranje obrti in podjetni- 
štva doma in v tujini. Vsebina in način promocije morata biti 
usklajena s promocijskimi načrti Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti. Delež sofinanciranja Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti je največ 50% vrednosti celotnega programa. Sred- 
stva promocije so bila v skladu s programom namenjena za 
razvoj sejemske dejavnosti, delno za izdajanje glasila Pospe- 
ševalnega centra za malo gospodarstvo Bilten, za propa- 
gandne namene (tiskanje prospektov) in za promoviranje 
malega gospodarstva v Sloveniji. 

2. Razpisi: 

Kriteriji za izbiro projektov so bili objavljeni v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 61/93 z dne 5.11.1993 in v glasilu 
Bilten št. 9/93 z dne 5.11.1993, prav tako tudi javni razpis za 
izdelavo opreme razstavnega paviljona za sejemske dejavno- 
sti, ki je bil objavljen u Ur.l. št. 54 dne 24.9.1993. Ostala 
sredstva so bila tekoče razdeljena na osnovi potreb. 

3. Kriteriji: 
a/ program promocije 
b/ navedba nosilca programa 
c/ vrednost programa 
d/ izjave in deleži sofinanciranja prijavljenega programa 
e/ zaprošeni znesek za sofinanciranje 

4. Poraba sredstev: 
Iz proračuna za leto 1993 smo na podlagi pogodb namenili za 
projekte in ostale zgoraj navedene aktivnosti skupaj 
10.000.000,00 SIT. Sredstva so bila v celoti porabljena. 

Od tega zneska je bilo namenjeno za: 

- tiskanje Biltena: 1.840.000,00 
- sofinanciranje programov promocije malega gospodarstva 
v letu 1993: 3.000.000,00 
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- sredstva namenjena za promoviranje malega gospodarstva: 
2.245.000,00 
- promocijska dejavnost na sejmih 2.915.000,00 SIT 

Povprečna vrednost prijavljenih programov: 200.000,00 SIT 

Skupaj: 10.000.000,00 SIT 

S. Učinki: 

Aktivno sodelovanje na tujih in domačih sejmih s številčno 
visoko udeležbo. Udeležili smo se 5 tujih in 9 domačih sejmov, 
na katerih je bilo predstavljeno 129 novih izdelkov malega 
gospodarstva. Ti izdelki so bili predstavljeni v javnih medijih, 
strokovnih časopisih, radiu in TV, skupno 59 predstavitev. 
Naši izdelki so bili vključeni v 6 domačih sejemskih in 3 tuje 
sejemske kataloge in 8 promocijskih gradiv (ES, SEP, 
SPRINT, WIPO). Na sejmih smo preko borze ponudbe in 
povpraševanja navezali stike s 43 partnerji za odkup licenc, 
razstavljalci so dobili preko 50 naročil za svoje izdelke in 
sklenili pogodbe za kooperacijsko sodelovanje z 8-imi doma- 
čimi in 14-imi tujimi partnerji. Za novosti so prejeli 28 zlatih, 
40 srebrnih in 38 bronastih priznanj doma ter 11 zlatih, 10 
srebrnih in 5 bronastih na mednarodnih sejmih, kjer so bili ti 
izdelki predstavljeni na treh tujih TV, 6 radijskih postajah in 
dveh poslovnih združenjih. Udeležili smo se tudi evropskega 
srečanja podjetnikov, kjer smo posredovali 470 ponudb slo- 
venskih podjetnikov in 240 povpraševanj. 

III. Sklad RS za razvoj malega gospodarstva 
Proračunska postavka: 1820 455 
Znesek: 800.000.000,00 SIT (po zadnji uskladitvi 
proračuna znižan na: 693.361.715,00) 

1. Namen porabe sredstev: 

Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva je 
po opredelitvi Zakona o razvoju malega gospodarstva /Ur.list 
RS št. 18/91/ pooblaščen za izvajanje finančne pomoči pri 
razvoju malega gospodarstva v Sloveniji. 

Sklad je v letu 1993 odobril: 

- 208 subvencij obresti za projekte malega gospodarstva ter 
- 35 jamstev za posojila, ki so bila uporabljena za financiranje 
projektov malega gospodarstva. 

2. Razpisi: 

Kriteriji za izbiro razpisov so bili objavljeni v Uradnem listu RS 
št. 60/92. 

3. Kriteriji: 

3.1. Sredstva za razvoj lahko dobijo enote malega gospodar- 
stva v skladu z 2. čl. Zakona o razvoju malega gospodarstva. 

3.2. Sredstva za razvoj so bila uporabljena predvsem za 
naslednje dejavnosti: 

- proizvodnjo 
- obrt in osebne storitve 
- gostinstvo in turizem /predvsem nove posteljne zmoglji- 
vosti/ 
- tehnične storitve 
- turistična in poslovna infrastruktura. 

3.3. Prednost pri dodeljevanju sredstev za razvoj malega 
gospodarstva so imeli prosilci, ki izpoljujejo naslednje eko- 
nomske in druge cilje: 

- povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov ter 
samozaposlovanje 
- povečanje in spodbujanje konkurenčnosti malega gospo- 
darstva na mednarodnih trgih 

- uvajanje sodobnih tehnologij v enotah malega gospodar- 
stva z visoko stopnjo inovativnosti 
- ustanavljanje enot in razvoj malega gospodarstva, ki so 
energetsko varčni in ne onesnažujejo okolja. 

3.4.sredstva za razvoj se namenijo za: 

- jamstva za posojilo bank in drugih finančnih organizacij in 
za 
- subvencioniranje posojil bank in drugih finančnih organi- 
zacij. 

Prosilec lahko zaprosi za jamstvo od 70-100% vrednosti 
bančnega posojila. 
Predračunska vrednost teh naložb ne sme presegati tri mili" 
jone ekujev v tolarski protivrednosti. 
Prosilec lahko vloži zahtevek za subvencioniranje realne 
obrestne mere, če znaša višina predračunske vrednosti 
naložbe največ 400.000 ekujev v tolarski protivrednosti. 

Sklad subvencionira realno obrestno mero /r/ bančnega poso- 
jila v višini 7 odstotnih točk, vendar ne več od polovice višine 
realne obrestne mere /r/ bančnega posojila. 

4. Poraba sredstev: 

- proračun: 
Postavka za delovanje Sklada v proračunu za leto 1993 je 

znašala 800.000.000,00 SIT /Ur.list RS št.22/93, stran 1173/, 
- sklep Vlade: 
S sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 24.09.1993 je bila 
postavka zmanjšana za 106.638.285,00 SIT. 
- dejansko porabljeno: 
dejansko je imel Sklad na voljo za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva 693.361.715,00 SIT. 

Od tega je bilo namenjenih za: 

- jamstva: 228.290.741,00 SIT 
- subvencije: 465.070.974,00 SIT 

5. Učinki: 

Predračunska vrednost vseh investicij začetih v letošnjem let" 
na podlagi razvojne pomoči, ki se izvaja preko Sklada znaš9 

8.192.603.700,00 SIT /109.234.716,00 DEM/. Ugotovimo lahko, 
da je sorazmerno majhen vložek države v višini 693 mio S H 
aktiviral investicije v višini 8,2 mrld. SIT., ali drugače povf 
dano, vsak tolar iz proračuna je aktiviral 11,8 tolarja iz drugi11 

virov. 

Predračunska vrednost investicij, pri katerih Sklad subvencij 
onira obresti za posojila, znaša 5.041.507.200,00 S H 
/67.220.096,00 DEM/. V tem primeru znaša skupna višin0 

bančnih posojil, ki so predmet subvencioniranj« 
1.688.941.650,00 SIT /22.519.222,00 DEM/. 

Predračunska vrednost investicij, pri katerih sodeluje Sklad 
z jamstvi za posojila, znaša 3.151.096.500,00 S P 
/42.014.620,00 DEM/. Skupna višina posojil za projekte, kate* 
rim je bilo odobreno jamstvo, znaša 1.597.776.750,00 SIT 
/21.303.690,00 DEM/. Skupna višina odobrenih jamstev za 

posojila znaša 1.054.105.200,00 SIT /14.054.736,00 DEM/. 

a/ Struktura investicij po dejavnostih za leto 1993 je na- 
slednja: 

Sklad je v letu 1993 odobril naslednje subvencije: 

- proizvodnja 74,5% 
- turizem In gostinstvo 13,5% 
- storitve 8,7% 
- farmacija/lekarne/ 1,9% 
- trgovina 0,9% 
- komunala 0,5% 
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b/ Sklad je v letu 1993 odobril naslednja jamstva: 

-proizvodnja 71,4% 
- turizem in gostinstvo 20,0% 
- storitve 8,6% 

c/ Povprečna vrednost projektov: 

Povprečna vrednost projekta pri odobrenih garancijah je: 
1.200.417 DEM 
Povprečna vrednost odobrenih garancij je: 401.563,88 DEM 
Povprečna vrednost projekta pri odobrenih subvencijah je: 
326.311,00 DEM 
Povprečna vrednost odobrene subvencije za posamezne pro- 
jekte je: 32.965,00 DEM. 

Podjetja iz sektorja malega gospodarstva, ki jim je bila odo- 
brena pomoč, trenutno zaposlujejo po podatkih, s katerimi 
razpolaga Sklad, 1463 delavcev. Po dokončanju investicij ter 
normalnem zagonu le-teh naj bi dodatno zaposlilo še 1357 
delavcev, kar bi skupaj zneslo 2820 zaposlenih. 

V. TURIZEM 

I. Promocija v turizmu 
Proračunska postavka: 5499 456 
Znesek: 250.000,00 SIT (sprejet proračun) 
245.000,00 SIT (uskladitev 2 - po predlogu Vlade 
RS je bil prvotni znesek zmanjšan za 5 mio SIT) 

1-1. Promocija v turizmu - plačilo letnih članarin 
znesek: 21.584.278,00 SIT 

1. Namen porabe: 

Slovenija je že od začetka samostojnosti članica Alpske turi- 
stične komisije (ATC) (nasledstvo iz bivše Jugoslavije). V letu 
1993 pa smo bili sprejeti tudi v Evropsko turistično komisijo 
(ETC) in Svetovno turistično organizacijo (WTO). Namen član- 
stva je, da z aktivnim sodelovanjem v mednarodnih organiza- 
cijah predstavljamo Slovenijo kot turistično deželo. 

2. Kriteriji: 

MGD je kot naslednik Ministrstva za turizem in gostinstvo in 
kot predstavnik države Slovenije ostalo član nekaterih najpo- 
membnejših mednarodnih organizacij za turizem (ATC, ETC). 

V letu 1993 pa je bilo na pobudo in s posredovanjem MZZ po 
nekajletnih pripravah sprejeto tudi v največjo svetovno orga- 
nizacijo na področju turizma - WTO: svetovno turistično 
organizacijo. 

3. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 smo plačali za članarine skupaj 
21.584.278,00 SIT in sicer: 

ATC: 4.313.276 SIT 
ETC: 1.602.516 SIT 
WTO: 15.668.486 SIT 

1.2. Promocija v turizmu - predstavništva 
znesek: 31.551.839,00 SIT 

1. Namen porabe: 

V okvir strategije promocije turizma spadajo tudi turistična 
predstavništva v tujini in sicer na najpomembnejših tržiščih: 
Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Madžarksa, Češka, Švica in 
ZDA. Vsa predstavništva so pogodbena in pridobljena na 
osnovi javnega razpisa. V kratkem se odpirajo predstavništva 
za Benelux in Italijo. 

2. Razpisi: 

Kriteriji za izbiro predstavnikov so bili objavljeni v javnih 
natečajih in sicer: 

- za države: Francijo, Švico, Avstrijo, Italijo, Češko, Madžar- 
sko in Veliko Britanijo v Ur. listu RS št. 38/93 z dne 10.7.1993 
- za državo Nemčijo v Ur. listu RS št. 38/93 z dne 10.7.1993 
- za Združene države Amerike in Kanado v Ur. listu RS št. 46/ 
93 z dne 6.8.1993 

3. Kriteriji: 

Kriteriji so bili naslednji: 
- cena 
- instaliran posebni telefon v poslovnem prostoru, v imeniku 
objavljen kot naše predstavništvo 
- fiksni delovni čas 
- zunanji napis na ulici in v etaži 
- ugodna lega poslovnih prostorov 
- ustrezna oblastvena dovoljenja, kot jih zahtevajo predpisi 
države gostitelja 
- oseba, ki bo opravljala storitve mora obvladati aktivno 
slovenski in angleški jezik, poznati mora politično ureditev, 
kulturno in naravno dediščino in turistično ponudbo Slove- 
nije 

4. Poraba sredstev: > 

Iz proračuna za leto 93 smo plačali za opravljanje storitev 
turističnih predstavništev v tujini skupno 31.551.839,00 SIT in 
sicer: Kompas turizem d.d. Ljubljana, Slovenia Travel New 
Vork, Krka zdravilišča d.o.o. Novo Mesto in Air Charter Market 
GmbH Frankfurt. 

1.3. Promocija v turizmu - sejmi 
znesek: 43.209.854,00 SIT 

1. Namen porabe: 

V sodelovanju z gospodarstvom smo nastopali na 26 speciali- 
ziranih sejmih in borzah na glavnih tržiščih: Avstrija, Nemčija, 
Madžarska, Italija, Belgija, Nizozemska, Češka, Velika Brita- 
nija, Francija, Švica, Švedska, ZDA. Namen porabe je predsta- 
vitev slovenske turistične ponudbe in pospeševanje prodaje. 

2. Javni razpis: 

Kriteriji za izbiro izvajalca za kreiranje izdelavo prevoz in 
postavitev razstavnega prostora na turističnih sejmih so bili 
objavljeni v javnem natečaju v Ur. listu RS št.: 46/93 z dne 
6.8.1993. 

3. Kriteriji: 

- Cena na m2 

- upoštevanje smernic naročnika glede celostne podobe 
- prednost imajo ponudbe katerih sestavni del so slike, ki 
predstavljajo ljudi, gibanje ne pa mrtve narave 

- kreacija naj vsebuje elemente več letnih časov 
- razstavni prostor naj simbolizira elemente slovenske identi- 
tete 
- prednost bodo imele ponudbe z izvirnimi, novimi rešitvami 
- ponudbe naj vsebujejo predstavitev tipičnih produktov 
s področja turizma, ki se tržijo v Sloveniji 

Del stroškov pa obsega plačilo najemnine za prostor, priključ- 
kov ter prevoz materiala. Ti stroški so bili izplačani na podlagi 
izstavljenih faktur organizatorja sejma in potrjeni s strani 
državnega sekretarja za turizem. 

4. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 93 smo za kreiranje, izdelavo, prevoz in 
postavitev razstavnega prostora plačali podjetju Promoteam 
GmbH iz Munchna 17.916.022,00 SIT ostalih stroškov pa je 
bilo za 25.293.832,00 SIT torej skupaj 43.209.854,00 SIT. 
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1.4. Promocija v turizmu - oglaševanje 
znesek: 18.173.676,00 SIT 

1. Namen porabe: 

Ker je to najdražji način turistične promocije smo se omejili le 
na ključna tržišča in v glavnem le na strokovni tisk. Namen 
porabe je spodbuditi povečanje zanimanja za Slovenijo in 
njene turistične proizvode in spodbujati medije za objavo 
brezplačin uredniških prispevkov. 

2. Kriteriji: 

Za oglaševanje v tujih časopisih se odločamo na podlagi 
mnogih ponudb, ki prispejo na naš naslov. Kot kriterije za 
izbiro publikacije kjer bomo oglaševali pa upoštevamo zlasti: 

- pomembnost tržišča za promocijo slovenskega turizma 
(prednost imajo zlasti Avstrija, Nemčija in Italija) 
- strokovnost tiska 
- ali z oglasom podpremo brezplačen uredniški prispevek 
- struktura bralcev 
- naklada publikacije 

Stroški oglaševanja so izplačani na podlagi ponudbe odo- 
brene s strani državnega sekretarja. 

3. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 smo izplačali za oglaševanje v tujem 
tisku 18.173.676,00 SIT. 

1.5. Promocija v turizmu - produkcija propagandnega 
ni/itprifllfl 
znesek: 50.540.615,00 SIT 

1. Namen porabe: 

Propagandni materijal je osnovno orodje za izvajanje promo- 
cijske dejavnosti: brošure, prospekti, katalogi, video, turi- 
stični zemljevidi, plakati itd. 

2. Javni razpisi: 

Kriteriji za izbiro projektov so bili objavljeni v 3 javnih nateča- 
jih v Uradnem listu RS št.: 38/93 z dne 10.7.1993 in sicer: 

3. Kriteriji: 

A. turistična karta: 
- cena in kvaliteta 
- karta nora biti pripravljena kot večjezična publikacija v slo- 
venskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku 
- turistična karta je kartografski izdelek za splošno turistično 
informacijo. Izhodišče za oblikovanje so obvezni elementi 
celostne podobe Slovenije; 
- tehnični podatki: 
format: karta Slovenije v M 1:750 000 
karta Slovenije v M 1:400 000; ter prostor za štirijezične 
legende 
tisk: barvni zložena v žepni format papir: standardni (npr: 
ALBEDO) 
naklada: ponudbi za 100 000 in 200 000 
- vsebina karte: ustrezna kartografska osnova z mejo Repu- 
blike Slovenije in vidno označenimi mejami sosednjih držav; 
ustrezno izbrane in označene: turistične znamenitosti, turi- 
stični kraji, mejni prehodi, glavne turistične smeri, alterna- 

tivne turistične poti, vinske poti, trekking poti; 
- vsebina hrbtne strani: opis značilnosti turistične ponudbe, 
turistične informacije, teleronske številke, eventualno foto- 
grafije; 
jezik: slovenski, angleški, nemški, italijanski. 
- avtor naj obvezno predloži naročniku tudi ponudbo za tisk; 
- kreator mora upoštevati smernice naročnika glede celostne 
podobe. 

B. video film: 
- najugodnejša cena ob ustrezni kvaliteti in trajanju, 
- trajanje filma: 5-10 minut, 

- zvočno obdelani film v nemškem jeziku, 
- možnost sinhroniziranja v druge jezike, 
- komentar v skladu s turistično promocijsko vsebino filma, 
- predhodna predložitev scenarija in snemalne knjige v odo- 
britev, 
- kreator mora upoštevati smernice naročnika glede celostne 
podobe. 

C. plakati: 
- cena in kvaliteta; 
- format: 70 x 50 cm; 
- brez roba, barvni, na papirju /g; 
- teme: biciklizem, pohodništvo, ribolov, vinska klet, kolaž za 
otroke, vodne igre; 
- kreator mora upoštevati smernice naročnika glede celostne 
podobe; 
- avtor naj obvezno predloži naročniku tudi ponudbo za tisk. 

Precejšen del propagandnega materiala smo v letošnjem letu 
ponatisnili z izvajalci s katerimi smo imeli v lanskem oziroma 
predlanskem letu podpisane pogodbe za izdelavo publikacij- 
V primeru ponatisa so ti izvajalci nedvomno najugodnejši, 
zato ni bilo potrebno izvesti javnega natečaja. 

Del propagandnega materiala pa obsega tudi odkup manj- 
šega dela naklade že natisnjenih materialov. 

4. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 smo namenili za propagandni mate- 
rial skupno 50.540.615,00 SIT, in sicer: 

- video film 5.775.000,00 SIT 
-plakati 2.320.000,00 SIT 
- turistična karta 7.850.000,00 SIT 
- ponatisi, odkup 34.595.615,00 SIT 

I.6. Promocija v turizmu - sofinanciranje regionalnih akcij 
in pospeševanje prodaje 
znesek: 58.286.075,00 SIT 

1. Namen poraba: 

Na osnovi javnega razpisa izberemo projekte za sofinancira- 
nje promocijskih edicij in akcij, ki jih ocenimo kot pomembne 
za promocijo slovenskega turizma: sofinanciramo tiskane 
materiale, študijska potovanja novinarjev in turističnih agen- 
tov, promocijske akcije tour operatorjev in ladijsko linijo Por- 
torož - Benetke. Namen porabe je predstavitev slovenske 
turistične ponudbe in pospeševanje prodaje. 

2. Javni razpis: 

Kriteriji za izbiro projektov sofinanciranja so bili objavljeni 
v javnem natečaju v Ur. listu RS št. 38/93 z dne 10.7.1993: 

3. Kriteriji: 

- akcije morajo biti začete v letu 1993 in dokončane v prvetn 
polletju leta 1994 
- prednosti za sofinanciranje imajo sledeči izdelki odnosno 
dejavnosti: 
- regionalni prospekti in katalogi, ki morajo obvezno vsebo- 
vati elemente celostne podobe Slovenije; 
- regionalne oglaševalne akcije v tujini; 
- strokovne, specializirane sejemske prireditve, kjer ne sode- 
luje MGD; 
- sprejem študijskih skupin agentov in novinarjev, ki pokri- 
vajo Slovenijo; 
- mednarodne prireditve, ki jih prenašajo tuje TV in podobno. 

4. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 smo namenili za sofinanciranje 
regionalnih akcij in edicij ter ostale instrumente pospeševanja 
prodaje (sprejemi novinarjev in tour operatorjev, študijska 
potovanja) 58.286.075,00 SIT. 
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1-7. Promocija v turizmu - sofinanciranje CTEP pri GZS 
znesek: 7.413.063,00 SIT 

1. Namen porabe: 

Center za turistično in ekonomsko propagando (CTEP) pri 
GZS nam pomaga pri izvajanju promocijskih akcij. Zlasti na 
sejmih v tujini, pri organiziranju študijskih potovanj za novi- 
narje in agente, zbiranje turističnih informacij in njihovem 

, posredovanju koristinikom. 

Uporabljamo tudi njihovo skladišče za shrambo turističnih 
edicij in njihovo distribucijo po svetu. 

2- Kriteriji: 

Finančna pomoč CTEP je temeljila na dogovoru in v skladu 
s tem pogodbi med predsednikom GZS g. Dagmarjem Šuster- 
jem in ministrom za gospodarske dejavnosti g. dr. Maksom 
Tajnikarjem. 

3. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 smo izplačali za sofinanciranje dela 
CTEP pri GZS 7.413.063.00 SIT 

I-8. Promocija v turizmu - marketinške strokovne študije 
znesek: 14.240.600,00 SIT 

1- Namen porabe: 

Namen porabe sredstev je bil ustvariti strokovne podlage za 
pripravo turističnih produktov in za izvajanje njim ustreznih 
promotivnih aktivnosti, kakor tudi za spremljanje učinkov 
turističnega prometa ter za podporo informiranju in tržnemu 
komuniciranju, ki sta pogoj za prodajne aktivnosti in za dose- 
ganje boljših prodajnih učinkov. 

2. Javni razpisi: 

Kriteriji za izbiro projektov so bili objavljeni v treh javnih 
natečajih v Uradnem listu RS št. 38/93 z dne 10.07.1993: 

3. Kriteriji: 

A. Izdelava marketinškega plana za Slovenijo: 
i - cena 
- izvajalec mora zajeti naslednja območja: morje, gorski svet, 
zdravilišča, mesta in nacionalni nivo; 
- ponudba mora vsebovati dispozicijo ekspertize; 
~ izvajalec naj ponudbi priloži eventualne reference. 
B. Statistične raziskave na področju turizma: 
- cena 
- izvajalec mora na podlagi primerjave s sedanjim statistič- 
nim zajemanjem podatkov na področju turizma zagotoviti 
uporabo statističnega sistema NACE; 
- izvajalec mora pripraviti ustrezne podatke za pripravo turi- 
stične bilance, ki bo primerljiva s podatki OECD in WTO; 
- ponudba mora vsebovati dispozicijo ekspertize; 
- izvajalec naj ponudbi priloži reference. 

C. Izvedba mnenjske ankete o kakovosti turističnih storitev 
v Sloveniji: 
- cena 
- sposobnost opraviti ankete v štirih svetovnih jezikih (angle- 
ško, nemško, francosko in italijansko); 
- vprašalniki morajo biti pripravljeni za računalniško obde- 
lavo; 
- anketirati je potrebno petsto tujih turistov. 

Sofinancirali pa smo tudi raziskovalno nalogo »Istra 2000«, ki 
jo je razpisalo in torej tudi odločilo o izvajalcu Ministrstvo za 

znanost in tehnologijo. MGD je z izvajalcem podpisalo sofi- 
nancersko pogodbo. 

4. Poraba sredstev: 

Iz proračuna za leto 1993 smo na podlagi javnih razpisov in 
pogodb plačali skupaj 14.240.600,00 SIT, in sicer: 
~~ marke,inškega plana Slovenije 5.840.600,00 SIT - ECONSTAT s.r.l., Bologna, Italija 
^r£n^«a«rV?en's'<e an,<ete 0 kakovosti turističnih storitev 2.500.000,00 SIT - Bukovec d.o.o., Domžale 
- statistična raziskava 2.000.000,00 SIT - Inštitut za ekonom- 
ska raziskovanja, 2.000.000,00 SIT - MIM d.o.o., Ljubljana 

sofinanciranje raziskave »Istra 2000« 1.900.000 00 SIT 
- Area d.o.o., Cerknica 

5. Učinki: 

Posamezni projekti s področja marketinga nudijo podjetjem 
in javnemu sektorju nova uporabna znanja na področju mar- 
ketinga, posebno pri oblikovanju ustreznih storitev glede na 
povpraševanje in izboru primernih oblik tržnega komunicira- 
nja, predvsem pa nudijo dolgoročen in sistematičen pristop 
k razvoju. Projekti s področja tržnega komuniciranja služijo 
za predstavitve turistične ponudbe Slovenije v različnim tujim 
javnostim in za pospeševanje prodaje, pa tudi za ustvarjanje 
ugodne klime za pospeševanje turizma v posameznih krajih. 
Skupne aktivnosti, ki jih vodi ministrstvo na tem področju 
dajejo veliko večje učinke in kval tetnejše, kot če bi sredstva 
za promocijo puščali posameznim podjetjem ali krajem. 

II. Usposabljanje delavcev v turizmu in 
gostinstvu 
Proračunska postavka: 1380 456 
Znesek: 6.000.000,00 SIT (sprejet proračun 
= uskladitev 2) 

1. Namen porabe: 

Namen porabe sredstev je bil pokrivanje nekaterih material- 
nih stroškov v zvezi z izvajanjem programa usposabljanja 
delavcev v turizmu in gostinstvu, ki je potekal v okviru pro- 
grama PHARE. 

2. Kriteriji: 

Kriteriji izhajajo iz pogodbe z Evropsko unijo št. SL 9201 0401 
13001 z dne 7.10.1992, ki vključuje dokument št. VIII/890/ 
81-EN/P in pogodbo z izvajalcem z dne 14.12.1992. 

3. Poraba sredstev: 

Skupni znesek porabljenih sredstev za pokrivanje materialnih 
stroškov znaša 6.000.000,00 SIT. Sredstva so bila po pogod- 
bah dodeljena organizatorjem izobraževalnih aktivnosti in 
sicer srednjim šolam za gostinstvo in turizem in turističnim 
poslovnim skupnostim. Pri tem znesku pa je potrebno dodati, 
da je EU angažirala za usposabljanje 319.000 ECU. 

4. Učinki: 

V okviru izobraževalnega programa »Slovenian Quality« se je 
usposobilo več kot 4.000 delavcev v gostinstvu in turizmu, 15 
učiteljev in 5 ekspertov iz podjetij. 
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FINANČNI TRANSFERI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ENERGETIKA 

1. Za večjo energetsko učinkovitost: 
skupna vrednost projektov: 79 milj. SIT 
povprečno na projekt: 6 mio SIT kreditov (5 podjetij) 
povprečno na projekt: 4,1 mio SIT subvencij (11 podjetij) 

2. Obnovljivi viri: 
male HE: 1,6 mio DEM povprečno an projekt (krediti in 
subvencije): 4,8 mio SIT 
biomase: 1 mio DEM povprečno na projekt (subvencije): 
4,6 mio SIT 
skupna vrednost projektov: cca 1,446 milj. SIT 

3. Prezaposlitev delavcev v premogovništvu: 
odpravnine 33 delavcev 0,5 mio SIT/del. mesto 
subvencije 35 delavcev: 1,5 mio SIT/del. mesto 
premije 38 delavcev: 2,3 mio SIT/del. mesto 
skupaj 106 delavcev: 1,6 mio SIT/del. mesto 

4. Subvencioniranje cene rjavega premoga: 
780 mio SIT (34% izgube v ceni) 

6. Programi učinkovite rabe in obnovljivih virov: 
vrednost programov: 75 mio SIT 2.5 mio SIT po programu 

7. Programi energetskega prestrukturiranja: 
vrednost študij: 113 mio SIT 2.3 mio SIT po projektu 

INDUSTRIJA 

1. Projekt prenove podjetij: 
projekti v 39 podjetjih: 2 mio SIT na projekt 
13 strateških skupin: povprečno: 1,6 mio SIT 

2. Usposabljanje menedžerjev: 
v 33 podjetjih: povprečno: 1,5 mio sit: 300 vrhnih mana- 

gerjev 
1500 srednjih ma- 
nagerjev 

3. Zapiranje rudnikov: 
ohranjenih delovnih mest: 391: 1,95 mio SIT/del. mesto 

4. Celuloza: 
ohranjenih delovnih mest: 325: 0,25 mio SIT/del. mesto 

5. Prestrukturiranje proizvodnje - subvencije obrestne mere: 
odobrenih 72 vlog za 9,2 milj. SIT kreditov: 9 mio SIT po 
kreditu 

6. Poroštva: 
odobrenih 72 vlog za 9,3 milj. SIT kreditov, povprečna 
obrestna mera: 12,75«; 
32.000 delavcev v podjetjih z državnimi poroštvi 

MALO GOSPODARSTVO 

1. Pospeševalna mreža: 
70 občin: povprečna podpora: 1,5 mio SIT - 18 centrov; 
vrednost projektov: 160 mio SIT 
16 regionalni: povprečna podpora: 1,5 mio SIT - 46 občin; 
vrednost projektov: 65 mio SIT 
35 nacionalni: povprečna podpora: 1,4 mio SIT - 58 izva- 
jalcev; vrednost projektov: 24 mio SIT 
13 mednarodni: povprečna podpora: 0,5 mio SIT 
notranje podjet.: skupaj: 2,25 mio SIT - 6 podjetij; vred- 
nost projektov: 5 mio SIT 
7 sekcij: povprečna podpora: 3,7 mio SIT 

2. Promocija malega gospdoarstva: 
povprečni strošek na sejem: 200.000 SIT 
BILTEN 
5 tujih sejmov, 9 domačih sejmov 
doma in v tujini skupaj razstavljenih 129 izdelkov 
stiki s 43 partnerji, priznanja 

3. Sklad RS za razvoj malega gospodarstva: 
208 subvencij - na projekt: 32.900 SEM (2,4 mio SIT) - 1.6 
milj SIT kreditov 
35 jamstev - na projekt: 400.000 DEM (2,8 mio SIT) - 1.2 
mio DEM projektov 
obseg podprtih kreditov: 1,6 milj SIT kreditov 
novo zaposleni delavci: 1357 delavcev 
celotna vrednost projektov: 8,2 milj SIT projektov 

TURIZEM 

1. Promocija v turizmu: 
članarine (21 mio SIT) 
predstavništva (31 mio SIT) - 7 predstavništev 
sejmi (43 mio SIT) - 26 sejmov 
oglaševanje (18 mio SIT) 
propagandni material (50 mio SIT) 
regionalne akcije (58 mio SIT) 
GZS (7 mio SIT) 
marketinške študije: (14 mio SIT) 

2. Usposabljanje delavcev: 
6 mio SIT (PHARE) vrednost projekta: 319.000 ECU 
usposobljenih:4.000 delavcev 

15 učiteljev 
5 ekspertov 
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Strategija razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za 
doseganje strateških ciljev na področju turizma - EPA 580 

- STRATEGIJO RAZVOJA TURIZMA V REPUBLIKI SLO- 
VENIJI S PROGRAMOM AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA 
DOSEGANJE STRATEŠKIH CILJEV NA PODROČJU TU- 
RIZMA, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa vseh zborov Skupščine Republike Slovenije z dne 
22/12-1991. 

1 UVODNA OBRAZLOŽITEV 
'• IZHODIŠČE ZA OBRAVNAVO TURIZMA 

Danes, v postindustrijskem obdobju, so potovanja čedalje 
bolj povezana s novimi motivi, ki odstopajo od potreb po 
oddihu po napornem delu. Velike spremembe v vsebini in 
"ačinu dela in z njim povezanega prostega časa ter v razvoju 
Prometa in telekomunikacij, spodbujajo povsem nove vrste 
Potovanj, ki se jih v praksi težko ločuje na turistična in 
neturistična. Zato enostavno pravimo, da so potovanja in 
* njimi turizem, postala sestavina sodobnega načina življenja. 

Turistična ponudba, ki sledi novemu povpraševanju, zato ne 
vsebuje le storitev, ki so povezane z oddihom, ampak tudi 
* delom, izobraževanjem itd. V njeno oblikovanje so tako 
vključene najrazličnejše dejavnosti in panoge, zaradi česar 
dejansko izginja ločnica med turističnimi in neturističnimi 
dejavnostmi in med gospodarstvom in negospodarstvom. 

Uspešnost spodbujanja potovanj in obiska krajev z ustrezno 
Ponudbo, ki jo je potrebno na poseben način tudi predstaviti 
Potencialnim kupcem, je danes zato odvisna predvsem od 
načrtnega skupnega sodelovanja zasebnega in javnega sek- 
torja, vladnih ustanov in operativnega sektorja za izrabo vseh 
"Surovin« in znanja za pripravo in promocijo konkurenčnih 
turističnih produktov. 

Me glede na način spremljanja potovanj in metodologij pre- 
verjanja odnosov, ki se realizirajo s pomočjo turizma, ostaja 
dejstvo, da razvite evropske države ustvarijo 6% bruto naci- 
onalnega produkta s turizmom in ga zato tudi obravnavajo kot 
zelo pomembno sodobno industrijo. Ta pomen je razviden 
predvsem: 
~ iz politike stimuliranja razvoja posameznih dejavnosti in 
infrastrukture, 
~ na podlagi razvitosti informacij in promocijo turizma, za 
katero skrbi javni sektor. 

2 ustrezno razvojno in turistično politiko bi se tem turistično 
razvitim državam lahko pridružila tudi Slovenija. 

Vse dosedanje strokovne ugotovitve kažejo namreč na to, da 
imamo za razvoj turizma dovolj priložnosti, ki lahko pozitivno 
vplivajo na celoten ekonomski, socialni in prostorski razvoj. 
Dovolj je različnih danosti, nastavkov, ki jih kaže izrabiti in 
nadgraditi v kakovostne produkte s pomočjo znanja in kre- 
ativnosti ter s spodbujanjem podjetništva. 

Turizem je za Slovenijo razvojna priložnost tudi zato, ker 
lahko različni produkti, zaradi svoje kakovosti in omejene 
proizvodnje, dosežejo ustrezno ceno le s pomočjo izvoza na 
domačih tleh, to je z direktno prodajo turistom iz tujine. Prav 
sredstva, ki jih turisti ustvarijo v tujini in potrošijo pri nas za 
nakup blaga in storitev, ki se prodajajo po polni ceni, so 
najbolj dragocen vir dohodka zasebnega in javnega sektorja. 
To je tudi tista bistvena ekonomska prednost, ki jo ustvarja 
turizem, zaradi katere vse države spodbujajo turistični pro- 
met. Poleg tega turizem pomaga ekonomsko ovrednotiti tudi 
posamezne dobrine, ki sicer nimajo tržne vrednosti, vendar 
dajejo produktom visok simbolni pomen in višjo ceno. 
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- Marjan JAKIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospo- 
darske dejavnosti. 

Ker pa je za vsako načrtno delo na področju razvoja potrebno 
poznati stanje, pomanjkljivosti, prednosti in priložnosti v pri- 
merjavi s konkurenco, ter na tej podlagi začrtati temeljne cilje 
in poti za njihovo realizacijo, je bila pripravljena tudi ta strate- 
gija. 

2. METODOLOŠKI PRISTOP K PRIPRAVI DOKUMENTA 

Dokument je nastal na podlagi proučitve: 
- stanja na področju turizma, 
- ocenitve pozitivnih in negativnih učinkov dosedanjega raz- 
voja, 
- prednosti in slabosti, ki jih imamo v primerjavi s konku- 
renčno turistično ponudbo, 
- priložnosti glede na razvojne trende povpraševanja. 

Na tej podlagi so nastale temeljne opredelitve razvojnih ciljev 
in sredstev za njihovo udejanjanje oz. za vodenje ustrezne 
politike na področju turizma. Podrobnejša opredelitev načina 
doseganja zastavljenih ciljev pa zahteva pripravo operativnih 
programov na različnih nivojih in področjih. 
Dokument je pripravljen kot separat strateškega razvojnega 
plana Slovenije, ki bo v svojem nastajanju lahko upošteval 
različne potencialne možnosti razvoja posameznih dejavnosti 
in na tej podlagi opredelil tudi skupne razvojne cilje in politiko 
na področju turizma. 

Prednost takšnega pristopa k načrtovanju razvoja turizma je 
v tem, da omogoča večjo razvidnost posameznih ciljev in 
preglednost možnosti in ukrepov za njihovo udejanjanje zno- 
traj turističnega sektorja. Vendar je potrebno zaradi celovito- 
sti turizma oz. turistične industrije sočasno zagotoviti tudi 
splošne pogoje, ki gospodarskim subjektom omogočajo kom- 
petitovnost in enake pogoje nastopanja na tujih trgih. 
Pogoji, ki jih mora v ta namen vzpostavljati država, so pred- 
vsem: 
- zagotavljanje skladnega razvoja soodvisnih dejavnosti 
v prostoru, 
- racionalna raba naravnih virov ter drugih potencialov, 
- razvoj komunalne in prometne infrastrukture ter komuni- 
kacij, 
- zagotavljanje varnosti in zaščite potrošnikov in skrb za 
njihovo informiranost. 
- razvoj podjetništva in ustvarjanje ugodne klime za razvoj 
turizam 

Slabost tega dokumenta pa je, da ni mogel nastajati sočasno 
z razvojnimi strategijami drugih področij, kar bi omogočalo 
sprotno usklajevanje ciljev in ukrepov. Nasloniti se ni bilo 
mogoče niti na enotno metodologijo in usmeritve nacionalne 
razvojne cilje, zaradi česar je vsebina strategije turizma nujno 
nepopolna. 

Posledice teh pomanjkljivosti se odražajo v večji obremenje- 
nosti dokumenta s predpostavkami o možnostih izrabe dolo- 
čenih danosti za razvoj turizma in v manjši opredeljenosti 
posameznih področij, ki vplivajo na turistično ponudbo. Ker 
pa so vsi elementi strategije že po svoji naravi dinamični in se 
morajo, za razliko od dosedanjega plana, zelo gibko odzivati 
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na spremembe okoliščin, ki jih narekuje trg in drugi dejavniki, 
so tudi omenjene pomanjkljivosti premostljive. Stalno pa jo 
bodo aktualizirali predvsem časovno opredeljeni programi in 
plani za doseganje zastavljenih ciljev. 

3. POMEN, CILJI IN VSEBINA STRATEGIJE 

Temeljni namen te strategije je določitev realnih razvojnih 
ciljev, ki izhajajo iz spoznanih prednosti in slabosti v primer- 
javi s konkurenco, in opredelitev smeri vodenja politike za 
udejanjanje zastavljenih ciljev. 

Vsebina strategije zato opredeljuje: 

- strateške razvojne cilje, ki niso samo ekonomski, marveč 
tudi socialni, kulturni in okoljevarstveni, 

- okvir, v katerem delujejo posamezni subjekti v javnem in 
zasebnem sektorju, 

- smeri ukrepanja za doseganje ciljev na ekonomskem, soci- 
alnem, prostorskem, pravnem i organizacijskem področju. 

Poleg ciljev določa strategija tudi plan oz. program aktivnosti 
in ukrepov, ki so najbolj primerni za vzpostavitev razvojnega 
ravnovesja in za ohranjanje tistih kakovostnih prvin, ki so 
podlaga obstoja in nadaljnjega razvoja turizma. 

Sam pristop k razvoju je v strategiji pojmovan v smislu kako- 
vosti in ne le fizične rasti kapacitet in števila turistov, s kate- 
rimi si turizem lahko celo zmanjšuje svojo realno podstat. 
Upoštevajoč vse naštete predpostavke in omejitve pri obliko- 
vanju vsebine dokumenta, nudi strategija temeljni okvir raz- 
vojnih možnosti, s pomočjo katerega lahko različni subjekti 
na regionalni in lokalni ravni lažje oblikujejo lastno razvojno 
politiko. 

Dokument predpostavlja torej, da se na regionalni in lokalni 
ravni, v sodelovanju javnega in zasebnega sektorja, oblikujejo 
strateške odločitve v zvezi z razvojem turizma oz. oblikovanja 
turističnih produktov in ponudbe. 

II. TEMELJNI ELEMENTI TURISTIČNEGA RAZVOJA 

O sodobnem razvoju turizma lahko govorimo le integrativno, 
upoštevajoč pri tem njegove socialne, ekonomske, prostorske 
in politične prvine, skupaj z njihovim preteklim razvojem, 
sedanjostjo in bodočnostjo. Brez tega spleta namreč ni 
mogoče ustrezno opredeliti razvojne vizije in ciljev ter sred- 
stev za njihovo uresničitev. Racionalnost pristopa in pregled- 
nost dokumenta pa zahtevata prikaz samo tistih prvin, ki 
odločilno vplivajo na razvoj turizma. 
Te prvine pa so: 
- trg oz. ponudba in povpraševanje, 
- prostor, atraktivnosti, 
- dostopnost (promet, komunikacije, informacije), 
- storitve, 
- človeški resursi in kadri 
- promocija. 
Izbor sredstev za doseganje razvojnih ciljev je odvisen pred- 
vsem od splošnih institucionalnih okvirov, ekonomskih mož- 
nosti, splošne ravni razvitosti, človeških resursov in znanja. 
Zato strategija vsebuje le smeri delovanja, kokretne ukrepe pa 
prepušča programom oz. politiki. 

Zastavljanje realnih ciljev in politike oz. smeri in način delova- 
nja za doseganje strateških razvojnih ciljev na področju 
turizma, pa zahtevajo opredelitev ukrepov makroekonomske 
politike, ki se nanašajo predvsem na: 

1. spodbujanje razvoja storitev in infrastrukture, 
2. spodbujanje tujskega in domačega turističnega prometa 

in prilagajanje kakovosti turistične ponudbe glede na 
povpraševanje oz. na pričakovanje, 

3. načrten razvoj posameznih turističnih centrov na zaokro- 
ženih turističnih območjih, ki naj bi se po možnosti pokri- 
vali tudi z upravnimi regijami, 

4. zagotavljanje stabilnosti, varnosti in zaščite turista kot 
potrošnika, 

5. skladen regionalni razvoj, 
6. zaščito in obnovo virov za razvoj turizma ter za ohranjanje 

krajinskih in drugih kulturnih značilnosti, 
7. spodbujanje kakovosti kot principa razvoja in trženja, 
8. ohranjanje in poudarjanje izvirnosti in identitete, 
9. načrtno sodelovanje zasebnega in javnega sektorja, 

10. razvoj znanja in stalnega izobraževanja. 

Večina naštetih ukrepov, ki so neobhodni za načrtovanje 
razvoja turizma, še ni eksplicitno opredeljena, zato jih obrav- 
navamo kot predpostavke in ne kot dejstva, na podlagi katerih 
bi lahko izpeljali določene usmeritve in aktivnosti. Njihovo 
operacionalizacijo pa prepuščamo programom aktivnosti za 
doseganje zastavljenih ciljev, ki sledijo tej strategiji. 

Vse te predpostavke, od katerih je odvisen turizem in njegova 
ekonomska uspešnost, narekujejo tudi ustrezno funkcionalno 
organiziranost in sodelovanje zasebnega in javnega sektorja 
pri pripravi i promociji produktov, kot ju že poznajo vse 
turistično razvite države. Ta organiziranost je za turizem spe- 
cifična, saj so turistični produkti neoprijemljivi in se ustvarjajo 
na celotnem območju, ki je turistom dostopno. 

III. ZNAČILNOSTI DOSEDANJEGA RAZVOJA TURIZMA 

1. SLABOSTI: 

- Dosedanji razvoj turizma je uravnaval plan, ki je bil za 
področje turističnih storitev precej ohlapen in neobvezujoč za 
t. im. nosilce razvoja, predvsem pa ni bil prilagojen potreban1 

po kakovostnem razvoju in razvoju storitev, 

- zaradi pomanjkanja ustreznih tržnih mehanizmov razvoja in 
njegovega strateškega usmerjanja v prihodnost, se je turi- 
stična ponudba lahko odzivala na povpraševanje bolj ali mani 
le s posnemanjem produktov iz turistično razvitejših okolijin 

s časovnim zamikom, kar vse je vplivalo na manjšo atraktiv- 
nost ponudbe in donosnost turizma. 

2. POSLEDICE: 

Negativne posledice prioritetne usmerjenosti razvoja v indu- 
strijo, brez upoštevanja trga, ki je turizem in z njim povezan 
razvoj storitev marginaliziral, se danes odražajo najbolj vidno 
v: 

- zastarelosti turističnih produktov in njihovi nerazpoznavno- 
sti ter preveliki odvisnosti od gostinstva, 
- neustrezni organizaciji trženja, 
- slabi izrabi primerjalnih prednosti, 
- neprimerni izobrazbeni strukturi zaposlenih, 
- nevaloriziranih naravnih in drugih virih, 
- neizraženi kompetitivnosti, 
- slabi izrabi znanja na področjih zunaj gostinstva, 
- visokih stroških poslovanja, 
- neusklajenosti razvoja različnih dejavnosti, 
- nepovezanosti javnega in zasebnega sektorja zaradi česar 
turizem ne funkcionira kot sistem storitev, ki so nujne, da j® 
nek kraj turističen. 

Kljub tem slabostim, ki izvirajo iz sistema, v katerem niso bil' 
vgrajeni notranji vzgibi za razvoj storitev, je Slovenija, vsaj p° 
fizičnih kazalcih o turističnem prometu, kapacitetah in deviz- 
nemu prilivu, srednje razvita turistična država. 

To je razvidno tudi iz naslednjih podatkov: Slovenija ima P° 
statističnih podatkih iz avgusta 1993 skupaj 74.725 ležišč, od 
katerih je le 34.728 ležišč v osnovnih kapacitetah (hotelih' 
penzionih, motelih ipd.). V letu 1990, pred vojno, je bilo 
v Sloveniji ok. 3,5 milijona gostov in nad 8 milijonov prenoči- 
tev, od tega približno 50% tujih. V letu 1991 je zaradi vojne 
padlo število prenočitev za več kot polovico, v letu 1992 pa> 
kljub bližini vojne nevarnosti in nepoznavanja Slovenije kot 
nove turistične destinacije, porastlo za ok. 10%. V letošnji 
poletni sezoni je turistični promet v primerjavi s preteklim 
letom narasel in dosegel lndex 110. Skupno število gostov je 
v devetih mesecih doseglo ok. 1,6 milijona, skupno število 
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prenočitev pa 4,8 milijona. Delež tujih gostoav znaša pri tem 
41%, njihovih prenočitev pa 35%. S turistično potrošnjo, 
v katero pa niso všteti vsi finančni učinki turizma, ustvarja ta 
dejavnost skoraj tri odstotni delež družbenega produkta. Ta 
podatek pa pomeni, da se Slovenija uvršča med srednje 
razvite turistične države. V gostinski in turistični dejavnosti je 
ok 25.000 zaposlenih, vendar je število veliko večje, če k temu 
prištejemo še vse zaposlene v dejavnostih, ki realizirajo svoje 
blago ali storitve na turističnem trgu. 

IV. TEMELJNI ELEMENTI RAZVOJA TURIZMA - Prednosti 
in slabosti 

1. TRG: Turistična ponudba 

Turistični produkti, ki se pojavljajo na trgu, so sestavljeni iz 
fizičnih, oprijemljivih prvin in, kar je za turizem specifično, 
tudi iz velikega dela neoprijemljivih elementov. 

Med te osnovne prvine sodijo: 

~ prenočitvene in gostinske zmogljivosti, 
~ objekti turistične in komunalne infrastrukture, 
- dostopnost in komunikacije, 
- okolje in atraktivnosti prostora, 
- varnost, 
- struktura in kakovost storitev ter njihova identiteta, 
- človeški resursi, 
- informacije in promocija. 
- cene 

Primerjava naštetih prvin s konkurenco in s trendi v povpraše- 
vanju, nam razkriva naslednje slabosti in prednosti: 
1-1. Slabosti: 

Slovenska turistična ponudba nima razpoznavnih turističnih 
Produktov, zato se v tržnem komuniciranju uporabljajo pred- 
vsem naravne in druge prvine, iz katerih je potrebno konku- 
renčne produkte šele oblikovati in jim dati ustrezno podobo, 
s pomočjo katere bodo potencialni kupci zaznali, da gre za 
specifično ponudbo, ki jo bodo povezovali z imenom Slove- 
nije. 

Struktura nastanitvenih zmogljivosti v večjih turističnih krajih 
v veliki meri ne ustreza novemu, vedno bolj individualnemu 
povpraševanju. Po tehničnih merilih kakovosti bi objekti 
sodili predvsem v srednjo in nižjo kategorijo. Vendar pa 
kategorija sama po sebi ni vprašljiva, bolj problematična je 
kakovost storitev, ki mora biti v posamezni kategoriji v skladu 
s pričakovanji gostov. Iz tega razkoraka pa se da sklepati, da 
je oblikovanje storitev in njihovo trženje še premalo prilago- 
jeno gostu, potrošniku. 

Življenjska doba turistične ponudbe klasičnih turističnih cen- 
trov je v izteku. Ponudba naravnih zdravilišč pa ni dovolj 
strukturirana glede na specifičnost naravnih zdravilnih sred- 
stev in možnosti zdravljenja. Premajhna specializacija one- 
mogoča usmerjenost v doseganje vrhunske kakovosti speci- 
fičnih storitev, kar zelo slabi njihovo konkurenčnost. 
Cene, ki so dolgo veljale za temeljni element konkurenčnosti 
turistične ponudbe Slovenije, ki je bila povezana z imenom 
Jugoslavije (oz. nižje kakovosti storitev), niso še postale 
sestavni del politike trženja. Te so bolj podrejene stroškom 
kot pa razmerju med kakovostjo in povpraševanjem. 

Atraktivnosti so v primerjavi s sosedi pomembne le kot zmes 
različnih storitev, ki izrabljajo naravne in druge surovine. 
Zimski centri ne morejo konkurirati alpskim državam s podob- 
nimi produkti, ker nimajo enakih izhodišč zaradi naravnih 
danosti. Pravtako nimamo svetovno znanih kulturnih atraktiv- 
nosti, prestolnic, prireditev ali enkratnih naravnih znamenito- 
sti in virov, ki bi sami po sebi privabljali veliko število turistov 
imamo pa dovolj raznovrstnih danosti, ki so podlaga za obli- 
kovanje konkurenčnih produktov. 

Informacij o turistični ponudbi Slovenije ni dovolj, vendar ne 
le zato, ker ni vzpostavljen sistem, ki bi omogočal pretok 

informacij, ampak predvsem zato, ker še ni ustrezno organizi- 
ran in razvit turistični marketing. Slabosti so v oblikovanju 
produktov, torej na strani ponudbe, kot tudi ustvarjanja pov- 
praševanja oz. komuniciranja z ustreznimi javnostmi. 

Kadri, od katerih je najbolj odvisna kakovost storitev oz. 
odnos do gostov, niso dovolj strokovno usposobljeni na 
področju komuniciranja z gosti in marketinga v celoti. Za 
izboljšanje stanja je potrebno prenoviti strokovno izobraževa- 
nje na srednji stopnji in omogočiti študij na višji stopnji. 

1.2. Prednosti: 

Policentričnost: Turistični centri, ki so enakomerno razpro- 
strti po celotnem območju Slovenije, niso izolirani od doma- 
čega prebivalstva, kar je zelo pomembno za goste, ker si 
čedalje bolj želijo celovitega doživljanja dežele. Poseljenost 
z domačim prebivalstvom bistveno zmanjšuje stroške vzdrže- 
vanja infrastrukture. Razpršenost in majhnost turističnih 
naselij pa pozitivno vplivata na ohranjanje okolja in na vklju- 
čevanje atraktivnosti zaledja v turistično ponudbo ter zmanj- 
šujeta možnost nastajanja konfliktnih situacij med turisti in 
domačini. 

Atraktivnosti: Veliko je manjših, vendar pestrih naravnih in 
kulturnih znamenitosti, po drugi strani pa razvejana ustvarjal- 
nost na različnih področjih umetnosti, izobraževanja in 

športa, veliko je dosežkov medicine in drugih ved. Veliko je še 
originalnega na področju domače obrti, pridelave ter prede- 
lave hrane itd., kar vse lahko postane sestavina turističnih 
produktov. 

Dostopnost: Oddaljenost od sedanjih in potencialnih trgov je 
majhna, dostopnost je enostavna, vendar prometno ne naj- 
boljša. Ker pa v turizmu pot pomeni oviro, ki jo je potrebno 
premostiti, da se doseže cilj, je zelo pomembno, kakšne vrste 
tranzitnih poti bomo razvijali in kako bomo vzdrževali obsto- 
ječe cestno omrežje. Od tega ni odvisno le število gostov, 
temveč tudi vsebina turistične ponudbe, kar vse seveda vpliva 
na možnost uspešnega poslovanja. Sedanje stanje zato, med 
drugim, zahteva premišljeno politiko cen motornih goriv in pa 
cestnin. Predvsem pa je potrebno zagotoviti, da bodo nove 
avtocestne povezave približale turistične centre potnikom 
v tranzitu z zagotovitvijo povezovalnih poti in ustrezne turi- 
stične neprometne signalizacije. » 

Pristnost: Izdelki imajo lastnosti naravnosti. Surovine, proiz- 
vodi in blago so pretežno domačega izvora. Povečuje se 
število ljudi, ki skuša svoje proizvode in storitve plasirati na 
turističnem trgu, posebno na podeželju (turizem na kmetih). 
Prestrukturiranje gospodarstva iz industrije v storitve, pa bo 
omogočilo večje zaposlovanje domačinov v turističnem 
gospodarstvu, hkrati pa tudi obogatilo ponudbo. 

Geografska lega prostora: Tranzitna lega in načrti za vzpo- 
stavitev prometnih in drugih komunikacij med vzhodom in 
zahodom ter med severom in jugom bodo oživele gospodar- 
ski utrip in s tem tudi pretok ljudi, turizem. Odprtost prostora 
in dobro sosedsko sodelovanje nudi tudi možnost skupnega 
oblikovanja turistične ponudbe, še posebej za tretja, bolj 
oddaljena prekomorska tržišča. 
2. TRG: Turistično povpraševanje 
Sedanja in potencialna turistična ponudba ima lahko največ 
odziva: 

- na bližnjih trgih in sicer v urbanih središčih in industrijskih 
področjih, zaradi naravnih migracijskih gibanj od visoko 
urbanega okolja k naravnemu in humanemu. Ti trgi so pred- 
vsem: Nemčija, Italija, Avstrija, Benelux, Madžarska, Češka in 
Slovaška ter Švica, 
- pri tranzitnih potovanjih proti vzhodu in iz vzhoda proti 
zahodu v svetovno znana turistična središča, kar nudi prilož- 
nost za prodajo velikega števila različnih storitev (kongresi), 
pa tudi izrabo zmogljivosti, ki so zaradi nove tržne pozicije 
Slovenije, manj zasedene, 
- v prometu od juga proti severu, ki je predvsem posledica 
premikanja centrov odločanja, in v manjšem, vendar stalnem 
prometu od severa proti jugu (k toplemu morju). Vendar je 
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v privabljanju teh turistov konkurenca najmočnejša, saj je pri 
tem v igri celotna svetovna ponudba, še posebej tihomorskih 
dežel in Karibov, ki so z razvojem letalskega prometa postale 
lahko dostopne in nudijo isto ali višjo kakovost za nižjo ceno, 
- na obmejnih območjih, iz katerih je možno s konkurenč- 
nimi storitvami pritegniti veliko število izletnikov iz bližnjih 
mest sosednjih držav, posebno ob koncih tedna, pa tudi 
vsakodnevno. Prav to območje nudi možnosti za ugoden 
izvoz in izrabo prednosti geografskega položaja. 

Glede na naravne in kulturne značilnosti ter omejenost pro- 
stora in s tem ponudbe, ni niti fizičnih in socialnih pogojev, 
niti ekonomskih razlogov za razvijanje množičnega turizma. 
Razmišljanje o tem pa bi bilo v opreki tudi s trendi v turistič- 
nem povpraševanju, ki se čedalje bolj individualizira in 
usmerja v kakovost. Tip in obseg ponudbe, za katero ima 
Slovenija ugodne naravne danosti, narekuje izbiro različnih, 
manjših ciljnih grup turistov, ki jim je potrebno prilagoditi 
načine tržnega komuniciranja in seveda tudi produkte. 

3. PROSTOR 

3.1. Slabosti: 

- Alpski prostor je zelo ranljiv, zato morajo biti vsi posegi 
pretehtani in dolgoročno načrtovani. To pa ne pomeni, da 
turizem n. pr. na območju parkov ni mogoč, 
- nekateri turistični centri so že dosegli zgornjo mejo spre- 
jemljivosti posameznih dejavnosti in gostote naseljenosti 
glede na sposobnost obnavljanja naravnih virov (Obala) in 
ohranitev turistične atraktivnosti, 
- arhitektura ne upošteva dovolj krajevnih značilnosti in 
tradicije ter kulture okolja, še posebej na podeželju, 

3.2. Prednosti: 

- Za turistično rabo se odpirajo novi prostori, predvsem na 
jugovzhodu, ki pa jih je potrebno primerno zavarovati. Gre 
predvsem za razvoj turizma na podeželju, ki pa je povezan 
s ponudbo zdravilišč. Na novo je možno ovrednotiti turistično 
rabo Triglavskega narodnega parka in drugih zavarovanih 
območij, na katerih se da z organiziranimi storitvami doseči 
gospodarnejšo rabo prostora in večji donos (Primer Yellow- 
stone, ZDA), 
- pestrost atraktivnosti na razmeroma majhnem in dostop- 
nem prostoru omogoča ponudbo, kar prispeva k njeni večji 
privlačnosti, s tem pa tudi k ceni, 
- posegi v prostor, ki je namenjen zimskemu turizmu, niso 
zmanjšali vrednosti okolja, vendar pa je potrebno nekatere 
ureditve dodatno zavarovati in na ta način izboljšati možnost 
njihove izrabe (smučišča na Voglu, obnova starih hotelov, 
povezava Snežno sedlo - Kanin), 
- onesnaževanje prostora, ki je posledica turizma, je možno 
sanirati z manjšimi vlaganji v čistilne naprave, z ureditvijo 
prometa in zavarovanjem območja ali virov ter z drugimi 
manjšimi posegi. 

4. DOSTOPNOST 

4.1. Slabosti: 

- Zaostajanje v povezovanju s sodobnim cestnim omrežjem, 
omrežjem hitrih železnic in slaba notranja prometna poveza- 
nost turističnih regij in centrov, zmanjšuje možnosti turistič- 
nega obiska in izrabe virov za oblikovanje ponudbe in prodaje 
storitev, 
- pomanjkljive so telefonske in telekomunikacijske zveze, kar 
negativno vpliva na možnost prodaje storitev potencialnim 
poslovnim gostom, na možnosti organiziranja kongresov in 
podobnih storitev, 
- informacijski sistem za turizem ni dovolj razvit, kar zmanj- 
šuje možnost sodobne prodaje storitev. 

4.2. Prednosti: 

- Središčna lega in prehodnost prostora ter bližina industrij- 
skih centrov, ki so naša glavna potencialna turistična tržišča, 
pa tudi bližina svetovno znanih turističnih znamenitosti 

(Benetke, Dunaj, Budimpešta), nudijo dobro izhodišče tudi za ( 
letalski promet za potnike, ki prihajap na evropske ture oz. za 
turiste iz prekomorskih držav. Vendar je za izrabo te prednosti { 
potrebno vzpostaviti ustrezno povezanost v ponudbi in pro- 
daji turističnih izdelkov ter razviti pripadajočo infrastrukturo, 
- možna je ureditev alternativnih poti, ki bi zmanjšale pro- 
metno obremenjenost cestnega križa, hkrati pa omogočile 
povečan obisk krajev in daljše zadrževanje turistov v tranzitu. 
To je pomembno predvsem za razvoj turistične ponudbe na 
podeželju, ki ima velike potencialne možnosti. S tem so 
mišljene tudi kolesarske in druge poti. 

5. STORITVE 

5.1. Slabosti: 

Storitve gostinstva in turističnih agencij ter t. im. turistične 
infrastrukture (športni in drugi objekti turistične rabe) sestav- 
ljajo pretežni del ponudbe, kar ne ustreza možnostim in pa 
povpraševanju, kakovost storitev še ni zasnovana na filozofiji 
izpolnjevanja pričakovanj gostov in njihovih želja in to ne le 
v gostinstvu, ampak v kraju kot celoti. 

5.2. Prednosti: 

S pospešenim, vendar manjšim vlaganjem in z ustreznimi 
ukrepi ekonomske politike je možno v hitrem času izrabiti 
danosti in razviti vrsto storitev in proizvodenj, za katere obsta- 
jajo zelo vitalni nastavki in sicer: 

- stara mestna jedra imajo možnosti organizirati različne 
dejavnosti, storitve, ki nadgrajujejo kulturne značilnosti 
(različne delavnice, šole in prireditve), in jih vključevati v pro- 
dukte, ki bodo tako pridobili na svoji vrednosti, 
- prodajo izdelkov visoke kakovosti je možno pospešiti 
z organiziranim obiskom tovarn ali obrtnih delavnic, 
- bližina meje omogoča večji razmah storitev trgovine in 
drugih storitev, npr. posebnih iger na srečo in druge zabave, 
- gostinstvo ima možnosti za izboljšanje ponudbe z obogati- 
tvijo kulinarike, ki poudarja posebnosti in izvirnost na sodo- 
ben način, 
- večja in donosnejša prodaja vin in kmečkih pridelkov z ure- 
ditvijo vinskih poti, 
- razni sejmi druge domače prireditve lahko pospešijo pro- 
dajo blaga in storitev turistom, 
- turistično vodenje in izposojanje ali nakup rekvizitov nudijo 
možnost razvoja različnih obrti ali produktov visoke kako- 
vosti, 
- hotelirstvo nudi možnosti za razvoj storitev v zvezi z oskrbo, 
ki lahko pomembno znižajo visoke stroške poslovanja 
- izjemne naravne atraktivnosti nudijo možnost za razvoj 
učnih in podobnih poti, ki so primerne za šole in ožje skupine 
strokovnjakov, 
- ponudbo naravnih zdravilišč, ki Sloveniji nudijo enkratno 
priložnost za razvoj, je možno dopolniti in jo diferencirati ter 
ustvariti enkraten evropski produkt, 
- velike pa so tudi možnosti organiziranja različnih strokov- 
nih, športnih in zabavnih prireditev, ki pa morajo biti v harmo- 
niji z okoljem in njegovimi posebnostmi, na katerih temeljijo 
osnovni turistični produkti območij, 
- trgovina bi lahko s pomočjo davčnih olajšav tujim turistom 
pri izvozu blaga (davek na dodano vrednost) pripomogla 
k večji in ugodnejši prodaji domačih izdelkov, hkrati pa 
ustvarjala tudi dodatno turistično potrošnjo in promet. 

Izraba možnosti razvoja številnih storitev, je odvisna pred- 
vsem od kreativnosti, znanja in spodbude podjetnikom. Prav 
materialne spodbude malemu gospodarstvu lahko razvijejo 
podjetništvo, ki bo sposobno valorizirati naravne danosti in 
kulturno dediščino in povečati atraktivnost turistične 
ponudbe, s tem pa tudi donosnost turizma. S posodobitvijo 
naprav je možno v zelo kratkem času izboljšati tudi udobnost 
in standard nastanitvenih zmogljivosti, ki ne sme zaostajati za 
ostalimi sestavinami ponudbe. Z ureditvijo objektov turistične 
infrastrukture, pa je mogoče zmanjšati pomen odvisnosti od 
naravnih danosti, predvsem v zimskih turističnih centrih. 
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6. PROMOCIJA 

6.1. Slabosti: 

~ Promocija, brez katere se storitve na turističnem trgu ne 
Riorejo realizirati, ni ustrezno organizirana in prilagojena spe- 
cifičnim potrebam turističnega marketinga, 
~ turistična ponudba je nerazpoznavna, ker niso dovolj izobli- 
kovani tipični produkti z ustreznimi identitetnimi znaki, 
~ ni javne ustanove ali podjetja, ki bi skrbelo za promocijo, 
ampak se z njo ukvarja več različnih organov in organizacij, 
brez enotnih izhodišč in ciljev. 

6.2. Prednosti: 

~ Kot nova, še neodkrita turistična destinacija, je Slovenija 
potencialno zelo zanimiva za obisk in za uveljavitev svoje 
Podobe in blagovne znamke, ker ni obremenjena s stereotipi. 

Glede na to, da gre za novo turistično destinacijo, je potrebno 
za njeno promocijo izdelati strateški plan, ki bi na podlagi 
značilnosti produktov, opredelil način trženja in tržnega ko- 
municiranja. 

VARNOST 

Slovenija je trenutno na obrobju držav, v katerih je vojna, kar 
zelo negativno vpliva na odločanje za potovanja k nam. Sicer 
Pa je varnost turistov še vedno boljša kot v sosednjih deželah. 
Potrebno pa je še povečati prometno varnost in urediti manj- 
kajoče predpise o varstvu potrošnikov. 

V. TRENDI V RAZVOJU TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA 
V SVETU 

Razvoj komunikacij, ki je zmanjšal razdalje, način življenja in 
dela, je bistveno vplival tudi na motive in vrste ter načine 
Potovanj. Tako ni več želje po »videti«, ampak »doživeti«. Po 
drugi strani pa je kakovost lastnega bivalnega in življenskega 
okolja, ki nudi možnosti rekreacije ob vsakem času, zmanj- 
šala povpraševanje po potovanjih v oddaljene kraje za zado- 
voljitev omenjenih potreb. Priča smo naraščanju potovanj, ki 
izhajajo iz novih motivov in upadanju povpraševanja po kla- 
sičnih počitnicah. Vse več je kratkih potovanj, izletov, obiskov 
preko celega leta in vse manj sezonskih turističnih migracij. 
Meje med turističnimi in drugimi potovanji so čedalje bolj 
zabrisane, tako da je pravzaprav vsako potovanje tudi turi- 
stično potovanje. Motivi potovanj, ki so bili v industrijskem 
obdobju obrobni, postajajo sedaj osrednji. Privlačni in iskani 
so »turistični« izdelki visoke kakovosti oz. izdelki, ki so raz- 
poznavni in izvirni. Pomemben je stik z vsem, kar nudi tudi 
psihično sprostitev. Nezanimivi pa postajajo neavtentični pro- 
dukti »za turiste«, ki niso v povezavi z živečimi običaji. 
Narašča povpraševanja po pristnem in naravnem, ki pa ne 
pomeni le iskanja zelene narave, gozdov in posamičnih atrak- 
tivnosti, ampak okolja v celoti, kamor štejejo tudi urbana 
okolja, ki negujejo svoje kulturno bogastvo in kakovost življe- 
nja. Kulturne različnosti ostajajo privlačne, vendar niso pove- 
zane z željo po doživljanju nerazvitosti. Ta je namreč simbol 
ne-varnosti, ne-lagodja in drugih negativnih predznakov, ki 
odvračajo obisk. 

Kaže, da bo večina potovanj še naprej potekala med razvitimi 
deželami in v njihove bližnje sosede. Te namreč ponujajo 
mešanico različnih kakovostnih izdelkov, med katerimi je 
možno izbirati po svoji meri. Izjema v takšnih turističnih 
potovanjih bo ostalo obiskovanje enkratnih kulturnih in dru- 
gih svetovnih znamenitosti. 

VI. RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN CILJI 

1. PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA 

Iz pregleda prednosti in pomanjkljivosti je razvidno, da ima 
Slovenija še veliko neizrabljenih, zelo vitalnih možnosti za 
razvoj turizma, ki omogočajo oblikovanje novih, razpoznavnih 
turističnih produktov, ki bodo tržno uspešni tudi v primerjavi 

s produkti sosednjih turistično razvitih dežel. Njihov skupni 
glavni atribut pa je naravnost. 

Ti zametki turističnih produktov, ki izhajajo iz različnih pred- 
nosti prostora in naravnih danosti ter kulturne dediščine, 
splošne gospodarske razvitosti in znanja ter drugih posebno- 
sti, pomenijo v bistvu le dragocene surovine za pripravo 
turistične ponudbe. 

Za pripravo ustreznih produktov pa je potrebno: 

- angažirati in razvijati znanje, 

- vzpostaviti ustrezno organiziranost, ki sloni na sodelova- 
nju javnega in zasebnega sektorja, 

- spodbujati oblikovanje storitev, s pomočjo katerih lahko 
surovine predelamo in oplemenitimo ter prodajamo kot iskan 
produkt. 

Pri spodbujanju razvoja storitev, ki so sestavina turističnih 
produktov, pa bi morali izhajati iz naslednjih konkurenčnih 
prednosti: 
- kakovosti in pestrosti prostora, bližini emitivnih trgov in 
dostopnosti, 
- kakovosti življenja, 
- pristnosti in kakovosti proizvodov, predvsem prehrane in 
domače obrti, 
- razvitosti znanja in institucij, ki producirajo visoko speci- 
alizirane storitve, 
- razvitosti kulturnega ustvarjanja in ohranjenost dediščine, 
- ohranjenosti flore in favne, 
- izjemnih naravnih atraktivnosti, 
- pozitivnega stališča ljudi do razvoja turizma, 
- možnosti vključevanja znanja v storitve, ker se na ta način 
dosegajo višje cene, so pa tudi priložnost za razvoj posamez- 
nika in obči napredek. 

Izraba priložnosti, ki jih nudijo ti potenciali za pripravo kvali- 
tetnih in konkurenčnih turističnih proizvodov, bi lahko 
posredno in neposredno vplivala na večje povpraševanje in 
s tem na večjo profitabilnost, ki odločilno vpliva tudi na 
možnost vlaganja turističnega gospodarstva v nove produkte, 
ki konkurenčnost le še povečujejo. 

Pri načrtovanju razvoja turizma pa se je potrebno zavedati 
tudi nekaterih nevarnosti, ki lahko zmanjšujejo usklajenost 
med fizičnim in socialnim okoljem in s tem tudi podlago 
turizma samega. Takšnega nevarnosti so predvsem: 
- kratkoročnost, ki jo stimulirajo trenutno ugodni poslovni 
rezultati, 
- agresivna promocija obrobnih, vendar tržno uspešnih turi- 
stičnih proizvodov, ki spreminjajo zaznavanje osnovnih atri- 
butov turistične ponudbe, na katerih sloni dolgoročni razvoj, 
- uvoz prozvodov za turizem namesto spodbujanja ustvarjal- 
nosti domačega gospodarstva, 
- izguba identitete zaradi lajšanja jezikovnih preprek ipd. 

2. STRATEŠKI CILJI 

Z odpravo ugotovljenih slabosti in izrabo prednosti bi se 
Slovenija lahko v kratkem času uvrstila med turistično razvite 
dežele in podvojila dohodek iz turizma. Ker pa niti naravne 
danosti in prostorske možnosti, niti sodobno turistično pov- 
praševanje ne omogočajo velikega povečanja turističnega 
prometa, je potrebno razvoj usmeriti v kakovost ponudbe in 
na tej podlagi v povečanje turistične potrošnje. 

Za izrabo vseh prednosti in priložnosti, ki jih nudi turizem za 
celoten razvoj, bi morale biti vse aktivnosti, ki neposredno in 
posredno vplivajo na možnosti za ustvarjanje turističnega 
prometa usmerjene v doseganje skupnega cilja: 
V RAZVOJ RAZPOZNAVNIH IN TRŽNO ZANIMIVIH, KAKO- 
VOSTNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV, KI BODO TEMELJILI 
NA IZRABI DOMAČEGA ZNANJA IN USTVARJALNOSTI, 
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH DANOSTI 
TER PREDNOSTI, S KATERIMI SE BO SLOVENIJA UVRSTILA 
MED RAZVITE TURISTIČNE DRŽAVE. 
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Temeljni razvojni cilj je zastavljen globalno, ker je potrebno, 
zaradi novega položaja Slovenije kot turistične dežele, 
celotno turistično ponudbo prilagoditi novim tržnim raz- 
meram. 

Razvijati turistične produkte, ki se bodo realizirali na sodob- 
nem turističnem trgu, na katerem je ponudba večja od pov- 
praševanja, pa pomeni, da je potrebno razvijati kompetitiv-. 
nost na podlagi kakovostno drugačne turistične ponudbe, ki 
sloni na posebnostih in prednosti, ki jih ima Slovenija v pri- 
merjavi s turistično razvitimi sosednjimi in drugimi deželami. 
Hkrati pa morajo produkti ustrezati pričakovanjem izbranih 
tržnih skupin potrošnikov. 

Iz pregleda prednosti in pomanjkljivosti sedanje turistične 
ponudbe in priložnosti, ki jih imamo za razvoj turizma, je 
razbrati, da nismo razvili turističnih produktov, ki bi se po 
svojih kakovostnih lastnostih bistveno razlikovali od sosed- 
njih, turistično razvitih držav. Prednosti je potrebno torej šele 
izrabiti in na njihovi podlagi z znanjem, ustvarjalnostjo in 
načrtnim pospeševanjem ustvariti ustrezne produkte. 

Pri razvoju različnih turističnih produktov, s katerimi lahko 
Slovenija enakovredo tekmuje na tujih trgih, je potrebno 
upoštevati naslednja temeljna načela: 

- organski razvoj, ki zahteva načrtno in postopno vključeva- 
nje različnih storitev in zmogljivosti v turistično ponudbo na 
podlagi preverjenih in ekonomsko utemeljenih dolgoročnih 
potreb, 

- kakovostni razvoj storitev, ki bo valoriziral in ohranjal 
naravno in kulturno dediščino ter okolje kot temelje turistične 
atraktivnosti in na tej podlagi zadovoljeval pričakovanja in 
potrebe turistov. 

3. TEMELJNI NOSILNI PRODUKTI 

Možnosti za ustvarjanje različnih produktov so številne, ven- 
dar se vsi produkti niso sposobni samostojno tržiti na turistič- 
nem trgu, na katerem je ponudba že večja od povpraševanja. 
Ustrezen odziv trgov na turistično ponudbo je mogoče doseči 
le na podlagi diferenciacije proizvodov in izbora samo tistih, 
ki se razpoznavno ločujejo od konkurenčnih. Takšni nosilni 
produkti, ki jih ni veliko, pa vežejo nase številne ponudbe 
v okviru iste blagovne znamke in nudijo možnost njihovega 
medsebojnega načrtnega prepletanja, ki je seveda odvisno od 
vsakokratnega povpraševanja. Takšni nosilni produkti lahko 
nastanejo z izrabo možnosti, ki jih nudijo: 
- gore, 
- morje s Krasom, 
- zdravilišča, 
- mesta 
Da bi sedanji produkti na teh področjih postali kompetitivni, 
jih je potrebno dopolniti tako po vsebini, kot po obliki in jih 
s tem tudi ustrezno tržno pozicionirati. V okviru vsakega 
nosilnega produkta pa je možno in potrebno, na podlagi 
povpraševanja, oblikovati splet različnih ponudb in progra- 
mov, ki slonijo na raznovrstnosti storitev in drugih privlač- 
nosti. 

Dosedanja spoznanja pri proučevanju razvojnih možnosti po 
omenjenih področjih ponujajo naslednje usmeritve za obliko- 
vanje vsebine turističnih produktov: 

3. 1. Gore 

Vsebina produktov bi morala dati osnovni poudarek aktivno- 
stim v zvezi s športi in rekreacijo, odkrivanjem in doživljanjem 
narave in čistega okolja. Zaradi slabših naravnih danosti za 
razvoj zimske ponudbe, pa je potrebno predvideti tudi izgrad- 
njo ustreznih infrastrukturnih objektov, ki pa ne bodo zmanj- 
ševali vrednosti naravnega okolja. Klasični turistični centri na 
tem območju pa bi morali svojo ponudbo strukturirati za 
različne tržne niše, ki bodo nadomestile dosedanjo tržno 
usmerjenost. 

.2. Morje s Krasom 

Razvijati bi bilo potrebno le nekaj, vendar kakovostnih pro- 
duktov, ki so povezani z morjem in klimo, s kulturo in zale- 
djem Istre in Krasa. Potrebna je tudi večja specializiranost 
produktov in njihova razdelitev glede na aktivne in pasivne 
obiskovalce. Izrabiti pa je potrebno tudi bližino Benetk in 
drugih mest ter obmejno lego prostora. 

3.3. Naravna zdravilišča 

Veliko število zdravilišč na majhni razdalji in v naravnem 
okolju predstavljajo razvojni izziv Slovenije. Naravne in druge 
danosti ter znanje omogočajo ustvariti enkraten turistični 
produkt »evropski svet zdravja, lepote in dobrega počutja« 
Da bi takšen produkt postal kompetitiven, bi se morala zdravi- 
lišča specializirati in povezati ter skupno razvijati izbrane 
vrhunske storitve, seveda pa tudi vrsto drugih spremljajočih 
storitev. Brez takšnega produkta se bo sedanja konkurenčna 
sposobnost zelo hitro zmanjšala, saj je v Evropi zelo veliko 
število zdravilišč. 

3.4. Mesta 

Mesti Ljubljana in Maribor bi lahko izrabili svojo prometno oz; 
geografsko lego in potencial znanja, kulture in umetnosti, ki 
ga nudijo različne ustanove in posamezniki. Na tej podlagi je 
možno razvijati predvsem kongresno dejavnost in turizem 
mladih. Ostala mesta pa imajo priložnost za oblikovanje 
ponudb in prodajo storitev v okviru drugih, nosilnih pro- 
duktov. 

Podrobnejša analiza možnosti in predlogov za oblikovanje 
nosilnih produktov in njihovega trženja je predmet vsebine 
strateškega marketinškega plana, ki sledi opredelitvi ciljev 
v tej strategiji. Vendar pa je že na podlagi začrtanih podlag za 
oblikovanje nosilnih produktov razvidno, da ima največ 
potencialnih tržnih možnosti ustrezen razvoj zdraviliške 
ponudbe. Prednosti razvoja tega produkta, zaradi katerih pa 
ostali niso v podrejenem položaju, ampak se medsebojno 
plemenitijo, so predvsem v priložnosti za: 
- izrabo naravnih zdravilnih sredstev, 
- izrabo kapacitet celotnega zdravstva, 
- izrabo znanja in razvoja znanja, 
- direktno prodajo izdelkov kemične in farmacevtske indu- 
strije, 
- prodajo kmetijskih proizvodov in razvoj podeželja, 
- ustvaranje in plasma številnih proizvodov in storitev, 
- vključevanje drugih krajev v ponudbo in pospeševanje 
turizma na celotnem območju, 

pospeševanje domače proizvodnje, 
- zaposlovanje, 
- ohranjanje in zaščito okolja, 
- ohranjanje identitete. 

4. TEMELJNE LASTNOSTI PRODUKTOV 

Vsi turistični produkti, ki se bodo oblikovali na teh področjih, 
pa bi morali odražati naslednje atribute, ki bi se jim moralo 
prilagoditi tudi celotno tržno kmuniciranje: 
- naravno in kulturno, 
- prijazno in pristno, vendar sodobno, 
- pestro, 
- lahko dostopno in razumljivo, 
- varno 

5. POSLEDICE ZA CELOTEN RAZVOJ 

Uresničevanje začrtanega razvoja na področju turizma ne bo 
ugodno vplivalo le na posamezne panoge, ampak na celoten 
razvoj. Neposredno pa bo vplivalo na: 
- pospešitev prestrukturiranja gospodarstva s hitrejšim raz- 
vojem storitev. 
- maksimiziranje iztržka s prodajo blaga in storitev na turi- 
stičnem trgu, 
- skladen in sonaraven razvoj, 
- izrabo znanja, kreativnosti ljudi, naravne in kulturne dediš- 
čie, primerjalnih prednosti, 
- promocijo nacionalnega gospodarstva, 
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- izboljšanje kakovosti življenja, 
- utrjevanje identitete. 
Na podlagi sedanje zasedenosti osnovnih in dodatnih nasta- 
nitvenih zmogljivosti, ki znaša ok. 35%, ustvarimo v Sloveniji 
ok. 700 milijonov USD deviznega priliva iz turizma. Za realno 
oceno pomena turizma za celotno gospodarstvo, pa bi morali 
zaradi njegovih posrednih učinkov, ta znesek povečati za 
trikrat in seveda ob tem oceniti tudi njegov pozitiven vpliv na 

neposredno in posredno zaposlenost v različnih dejavnostih. 
Sedanja raven zasedenosti vseh zmogljivosti je na prvi pogled 
nizka in kaže, da so izgubljene priložnosti zelo velike. 

Podrobnejši pregled zasedenosti po vrstah objektov in krajev 
v poletni turistični sezoni, pa nam pove, da so posamezne 
zmogljivosti ob objektivno enakih pogojih poslovanja, skoraj 
optimalno zasedene, druge pa ne: 

Ležišča Prenočitve 
Sobe 

VIII93 
VSfl 

VIII93 struktura (%) 
stalna 
VIII93 

VIII93 Struktura 
% 

Zasedenost 
lež. V!II93% 

SKUPAJ 
Po vrstah krajev 
Ljubljana 
Zdraviliški kraji 
Obmorski kraji 
Gorski kraji 
Drugi turistični kraji 
Drugi kraji 
Po vrstah objektov 
Osnovne nastan. zmogljivosti 
Hoteli 
Penzioni 
Moteli 
Prenočišča 
Turistična naselja 
Gostilne 
Druge gostinske 
nastan. zmogljivosti 
Dopolnilne nastan. 
zmogljivosti 
Termalna in mineralna 
zdravilišča 
Planinski domovi in koče 
Delavski počitniški domovi 
Otroški mladinski 
Počitniški domovi 
Kampi 
Zasebne sobe 
Začasne nastan. zmogljivosti 
Spalni vagoni 
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8593 
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32 
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1966 
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40 
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1148 

63 

40097 
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4487 
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16 
29 
37 
12 
2 

46 
39 

2 
1 
2 
1 
1 

0 

54 

0 
6 

2 
23 
12 
2 
0 
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63 
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15359 
7960 
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2 
24 
39 
29 

5 
1 

50 
44 

1 
1 
1 
2 
1 

50 

1 
3 

10 

3 
24 
8 
1 
0 

47 

24 
69 
63 
38 
20 
15 

51 
54 
33 
27 
23 
72 
21 

44 

44 

71 
27 
55 

80 
50 
31 
28 

3 
(Podatki Zavoda Republike Slovenije za statistiko, 15.10.93) 

Zasedenost po vrstah krajev kaže, da dosegajo najvišjo raven 
zdravilišča (69%) in obmorski kraji (63%), nižjo pa gorski kraji 
(38%) in Ljubljana (24%). 

Izraba priložnosti posameznih krajev, ki jih nudi turistični 
promet, je torej zelo različna, neenake pa so tudi možnosti in 
Pogoji za povečanje zasedenosti obstoječih zmogljivosti in 
s tem za doseganje večjih neposrednih in posrednih ekonom- 
skih učinkov. 

Na podlagi predhodnih ocen podatkov o možnostih poveča- 
nja zasedenosti in dohodka, ki pa bodo podrobneje analizi- 
rani in opredeljeni v marketinškom planu, ki je v izdelavi, je 
izraba priložnosti odvisna predvsem od: 

- opredelitve produktov glede na prednosti in posebnosti 
v primerjavi s konkurenco, 

- izboljšanja kakovosti s specializacijo in z aktivnostmi, 
s katerimi je možno v ponudbo vključiti podeželje oz. zaledje 
turističnih centrov, objekte turistične infrastrukture in pa 
druge gospodarske in negospodarske dejavnosti, 

~ investiranja v modernizacijo nastanitvenih objektov v vseh 
krajih in v izgradnjo novih, prenočitvenih zmogljivosti sred- 
njega in višjega kakovostnega razreda. 

Samo na podlagi dopolnitve ponudb, ki zahtevajo minimalno 
finančno angažiranje, ampak predvsem načrtno skupno delo 
v turističnih krajih, izobraževanje kadrov in izboljšanje trže- 
nja, bi lahko povečali skupno raven celoletne zasedenosti na 
okoli 40%, z dodatnim investiranjem v izboljšanje kakovosti 

objektov, ki zahteva angažiranje približno 300 milijonov USD, 
bi zasedenost preko celega leta lahko povečali na skupno 
50%. Seveda bi se morala dvigniti pri tem predvsem zasede- 
nost v osnovnih prenočitvenih zmogljivostih in $e posebej 
zunaj naravnih zdravilišč. 

Bistveno povečanje turističnega prometa nad raven, ki je bila 
dosežena nazadnje leta 1990, pa je mogoče doseči le z inve- 
stiranjem v dodatnih 20.000 novih ležišč, predvsem v manjših 
objektih srednje in višje kakovosti, ki ne zahtevajo velikega 
števila neposredno zaposlenih v gostinski dejavnosti, ampak 
pospešujejo razvoj in zaposlovanje v drugih dejavnostih. 

Glede na naravne vire in prostor ter njihovo varovanje in 
vzdrževanje ustreznega razmerja v razvoju gospodarskih 
dejavnosti, naj bi turistični promet znašal letno ok. 6 milijonov 
gostov in ok. 12 milijonov prenočitev. Temu ustrezno bi se 
povečal (po sedanjem zajemanju podatkov) devizni priliv iz 
turizma od sedanjih 700 milijonov na ok. 3.5 milijarde USD. 

VII. SREDSTVA ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH CILJEV 

Za izrabo razvojnih priložnosti, ki jih nudi turizem, je potrebna 
strateška odločitev na nacionalni ravni, saj gospodarske 
panoge, ki so neposredno povezane s turizmom, ne morejo 
ustvarjati pogojev za njegov razvoj. Le na tej podlagi je možno 
tudi načrtno vodenje turistične politike in konsistentnih ukre- 
pov za spodbujanje turističnega prometa. 

Ne glede na takšno nacionalno strateško odločitev, ki je nujna 
za pospešitev razvoja, je sestavni del te strategije najnujnejši 
program aktivnosti in ukrepov za doseganje zastavljenih stra- 
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teških ciljev na področ)U razvoja turizma. Ta program pa je 
možno, odvisno od sprememb, ki jih narekuje trg in druge 
okoliščine, stalno dopolnjevati. Aktivnosti, ki jih opredeljuje ta 
program, so usmerjene na naslednja področja: 

- zagotavljanje materialni možnosti za kakovosten razvoj, 
- zagotavljanje razvoja kakovosti, 
- pospeševanje trženja kulturnih in drugih storitev, 
- razvijanje podjetništva, 
- izobraževanje in usposabljanje, 
- razvijanje in zagotavljanje ustrezne organiziranosti, 
- tržno komuniciranje, 
- kontrola kakovosti, 
- varstvo potrošnikov. 

Na posameznih področjih aktivnosti pa so opredeljeni tudi 
posamezni ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev. Ti ukrepi 
so po svoji vsebini: 

- ekonomski, 
- organizacijski, 
- socialni, 
- pravni. 

Celoten program podrobneje opredeljuje tudi nosilce in roke 
za izvedbo posameznih nalog in ukrepov. Ker pa se aktivnosti 
in ukrepi nanašajo na različna področja dejavnosti, je nujno, 
da njihova opredelitev nastaja v sodelovanju različnih orga- 
nov in organizacij s področja javnega in zasebnega sektorja. 

Program aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju razvoja 
turizma 

PROGRAM AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA DOSEGANJE 
STRATEŠKIH CILJEV NA PODROČJU RAZVOJA TURIZMA 

Program opredeljuje izhodišča, ukrepe in aktivnosti, ki so 
potrebni za doseganje ciljev, ki jih opredeljuje strategija raz- 
voja turizma v Sloveniji. 

I. IZHODIŠČA 

Na podlagi ugotovitev prednosti in slabosti turistične 
ponudbe in priložnosti, ki jih ima Slovenija za razvoj turizma, 
bodo aktivnosti usmerjene predvsem v: 

1. zagotavljanje možnosti za kakovosten materialni razvoj in 
vključevanje novih storitev in krajev v turistično ponudbo 
zaradi večje donosnosti turizma, 

2. razvijanje sonaravnih oblik turizma, ki omogočajo varčno 
in obzirno rabo prostora ter okolju prijazne dejavnosti, 
objekte in naprave, 

3. razvijanje turističnih produktov, ki bodo poudarjali kul- 
turno identiteto v trženju kulturnih dobrin in storitev, 

4. krepitev podjetništva, 
5. usposabljanje kadrov in razvoj strokovnega šolstva, 
6. zagotavljanje organiziranosti, ki bo omogočilo sodelova- 

nje javnega in zasebnega sektorja pri oblikovanju novih, 
kakovostnih produktov, 

7. tržno komuniciranje in oblikovanje pozitivne podobe 
o naši turistični ponudbi zaradi ustvarjanja enakih pogo- 
jev podjetjem pri trženju v tujini, 

8. spremljanje dogajanj na trgu in odzivnosti turistov na 
kakovost turističnih storitev, 

9. zagotavljanje pravnega varstva potrošnikov, 
10. organiziranost in sodelovanje vseh subjektov, ki vplivajo 

na notranji in zunanji turistični marketing, 
II. stimuliranje kakovostnega opravljanja storitev. 
12. razvijanje internega turističnega marketinga s poudar- 

kom na ustvarjanju ugodne klime med ljudmi. 

Temeljna predpostavka za uspešnost zastavljene politike pa 
je opredeljeno lastništvo sedanjih družbenih sredstev na 
področju turističnega gospodarstva, kamor sodijo dejavnosti 
gostinstva in turističnih agencij. 

II. UKREPI 

Področja, na katera je usmerjena turistična politika, zahtevajo 
opredelitev kratkoročnih ukrepov in aktivnosti, s katerimi 
bodo postopno doseženi zastavljeni dolgoročni cilji. Ti ukrepi 
so ekonomske, socialne, pravne in organizacijske narave. Na 
posameznem področju turistične politike bodo uveljavljeni 
naslednji ukrepi in aktivnosti: 

1. EKONOMSKI UKREPI 

1.1. Vlaganja 

Neugoden ekonomski položaj, v kakršnem se je iz objektivnih 
razlogov znašlo turistično gospodarstvo, zahteva vlaganja v: 

- obnovo in posodobitev nastanitvenih objektov ter izgradnjo 
ali obnovo manjših zmogljivosti, predvsem na podeželju, 
- izboljšanje komunikacij in objektov turistične infrastruk- 
ture, predvsem v zimsko turističnih centrih (žičnice in zasn«; 
ževanje), in drugih infrastrukturnih objektov, ki so namenjeni 
turizmu in domačemu prebivalstvu ter sanaciji onesnaženega 
okolja. 

Učinki pospeševanja bi se odrazili predvsem v dvigu kakovo- 
sti storitev in v povečanju števila osnovnih nastanitvenih 
zmogljivosti od sedanjih 35.000 na ok. 50.000 do leta 2.000 
Z izrabo zmogljivosti kmetij in gospodinjstev in z izgradnjo 
manjših objektov, pa bi omogočili tudi dodaten zaslužflk 
z manjšim poslovnim tveganjem. Z vlaganji v infrastrukturo 
v zimskih turističnih centrih bi bistveno zmanjšali neugoden 
vpliv naravnih danosti in povečalo konkurenčnost turističnih 
storitev. 

Vrednost naložb v izboljšanje strukture in kakovosti prenoči- 
tvenih objektov bi znašala ok. 300. mio US dolarjev. Za 
obnovo žičnic, umetno zasneževanje smučišč in najnujnejša 
zavarovanje okolja, pa je potrebno že v letu 1994 angažirati 
okoli 450,000.000,00 SIT sredstev. 

1.2. Ukrepi 

Za vlaganja v razvoj je potrebno zagotoviti: 

- ugodnosti pri najemanju kreditov za razvoj malega gospo- 
darstva; ker večino turističnega gospodarstva spada v malo 
gospodarstvo, je potrebno Sklad za razvoj malega gospodar- 
stva izkoristiti tudi za financiranje turističnega gospodarstva 
- slednje bo imelo prednost pri dejavnosti sklada, 
- čimvečjo koncentracijo sredstev za kreditiranje pospeševa- 
nje razvoja turizma, ki bi izvirala iz naslova: 

- posebnih iger na srečo, 
- prihodkov za izdajanje koncesij za turistično rabo naravnih 
virov, 
- bank, 
- državnega in občinskih proračunov, 
- turistične takse, 
- drugih virov; 
omenjene vire za pospeševanje razvoja turizma bomo upora- 
bjli za organiziranje slovenskih bank v konzorcij za financira- 
nje turizma, pa tudi za pospeševanje specializiranih bank in 
finančnih institucij na področju turizma, 
- nižje obrestne mere za kredite je potrebno zagotoviti s sred- 
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Stvi za subvencioniranje obrestnih mer za malo in veliko 
gospodarstvo, 
- skupaj z večjimi slovenskimi bankami je potrebno uresničiti 
interes za ustanovitev posebne investicijske družbe, ki bi 
■astinjenje s pomočjo certifikatov usmerjalo tudi v turizem, 
- vlaganje tujega kapitala je potrebno pospešiti, zlasti pa je 
Potrebno pridobiti sredstva investitorjev, kot je EBRD; tuja 
sredstva je potrebno zagotavljati tako za podjetniške kot 
infrastrukturne investicije v turizmu - v zadnjem primeru tudi 
z državnimi poroštvi oziroma poroštvi slovenskih poslovnih 
bank. 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju 
z Ministrstvom za kmetijstvo, Ministrstvom za okolje in pro- 
dor, Ministrstvom za finance, Gospodarsko zbornico Slove- 
nije, Obrtno zbornico Slovenije in slovenskimi bankami. 
Rok: leto 1994 

2- ORGANIZACIJSKI UKREPI 

Organizacijski ukrepi so nujni predvsem zaradi vzpostavitve 
sodelovanja zasebnega in javnega sektorja pri oblikovanju 
turističnih produktov in promotivnih aktivnostih. Organizira- 
nost pa pomembno vpliva tudi na stroške poslovanja in 
donosnost podjetja, zato bi se morali s tem področjem ukvar- 
jati predvsem podjetniki sami in njihova strokovna združenja. 
Na različnih področjih, ki so pomembna za razvoj turizma, je 
Potrebno predvsem: 

2-1. Turistične institucije 

~ ustanoviti zavod za pospeševanje oziroma za promocijo 
turizma in sicer na nacionalni ravni, ki bo vzpostavil tudi svojo 
regionalno mrežo in povezoval privatni in javni interes pri 
oblikovanju turističnih produktov ter pri tržnem komunicira- 
nju; razlogi za ustanovitev takega zavoda so v tem, da bi 
z njim omogočili večjo profesionalnost promocijskega in 
Pospeševalnega dela na področju turizma ter da bi omogočil 
Povezovanje ob državi tudi vseh tistih, ki lahko finančno ali 
izvedbeno pripomorejo k učinkoviti promociji turizma, 

~ povezati se v mednarodne organizacije zaradi možnosti 
strokovnega sodelovanja in informiranja, pa tudi promovira- 
nja skupne turistične ponudbe na tretjih trgih, 
- za pospeševanje podjetništva v turizmu je potrebno izkori- 
stiti obstoječo pospeševalno mrežo za razvoj malega gospo- 
darstva v okviru Zavoda za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva. 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico Slovenije in Turistično zvezo Slove- 
nije. 
Rok: leto 1994 

2.2. Izobraževanje in usposabljanje v turizmu 

- dograditi srednješolsko izobraževanje z dodatnimi pro- 
grami za potrebe prakse, ki bodo lahko tudi vir financiranja 
Sol ali vsaj možnost za ekonomičnejšo rabo kapacitet, 
~ spodbuditi je potrebno ponovno uvajanje visokošolskega 
izobraževanja na ekonomske fakultete in pomagati organizi- 
rati na podjetniški ravni novo visokošolsko institucijo, name- 
njeno izključno turističnemu izobraževanju, 
~ organizirati strokovno izobraževanje v okviru visokošol- 
skega študija za potrebe gostinstva in turizma. 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju 
z Ministrstvom za šolstvo in šport ter z Združenjem gostinstva 
in turizma 

Rok: leto 1994/95 

3- SOCIALNI UKREPI 
pri razvoju turizma je potrebno stalno usklajevati tujski in 
domači turistični promet. Prvi je pomemben za celotno 

narodno gospodarstvo, drugi pa za enakomeren razvoj in 
prerazdelitev potrošnje na manj razvita območja. Da bi lahko 
vzdrževali določeno ravnovesje in zagotavljali možnosti za 
oddih posameznih kategorij prebivalstva, predvsem mladih in 
zdravstveno ogroženih, je potrebno: 

- spodbujati potovanja in oddih otrok in mladine in v ta 
namen nuditi različne olajšave za prevoz in bivanje (urediti 
status neprofitnih dejavnosti), 
- usposobiti počitniške domove za sprejem turistov, pred- 
vsem mladih (hoteli za mladino) in razvijati tudi nove sodobne 
oblike socialnega turizma, 
- omogočiti dodatno usposabljanje odvečnih delavcev za 
manjkajoče poklice, 
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju 
z Ministrstvom za šolstvo in šport Ministrstvom za delo in 
Ministrstvom za zdravstvo ter s sindikati. 
Rok: leto 1996 

4. PRAVNI UKREPI 

S predpisi je potrebno urediti predvsem: 

4.1. Javni zavod za pospeševanje turizma 

- ustanovitev javnega zavoda za pospeševanje turizma na 
podlagi zakona o turistični dejavnosti, ki bo hkrati uredil tudi 
kriterije in vire financiranja za: 
- razvoj turistične infrastrukture, 
- opravljanje promotivnih aktivnosti in delo vodniških služb, 
- delovanje turističnih društev in Turistične zveze Slovenije. 
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico in Turistično zvezo Slovenije 
Rok: leto 1993 

4.2. Tehnični standardi 

- določitev minimalnih sanitarno tehničnih pogoje za gostin- 
stvo in za klasifikacijo prenočitvenih objektov na podlagi 
priporočil in direktiv Evropske skupnosti, podlaga za to bo 
tudi nov zakon o gostinski dejavnosti. 
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
Rok: leto 1994 
4.3. Varstvo potrošnikov 

- varstvo potrošnikov, ki naj skladno z direktivo Evropske 
skupnosti regulira tudi paketna potovanja in odgovornost 
turističnih agencij za izvedbo pogodb o potovanju (ustanovi- 
tev rizičnega sklada), 
Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
Rok: leto 1994 

4.4. Varovanje naravnih območij 

- v prostorskem planu Republike Slovenije predvideti nova 
zavarovana naravna območja (novi regijski parki na področju 
Krasa in kočevskega), 
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor 
Rok: leto 1996 

4.5. Igre na srečo 

- posebne igre na srečo, katerih dobiček bi moral biti name- 
njen pretežno za pospeševanje turizma v Sloveniji in ne le na 
območju sedeža igralnic. 

Nosilec: Ministrstvo za finance 
Rok: leto 1994 

III. AKTIVNOSTI 

Poleg pravnega urejanja podlag in sprejemanja drugih ukre- 
pov, je za doseganje strateških ciljev nujno organizirano 
voditi aktivnosti na naslednjih področjih. 

1. PRIPRAVA TURISTIČNIH PRODUKTOV 

Na štirih turističnih področjih, ki se ujemajo tudi z geograf- 
skimi območji, je potrebno oblikovati nove oz. izpopolniti 
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obstoječe nosilne turistične produkte. V ta namen je po- 
trebno: 

1.1. Priprava strategij in marketinških planov 

- oblikovati oz. dopolniti regionalne strategije razvoja 
turizma in na njihovi podlagi pripraviti kompetitivne turistične 
produkte, ki bodo izrabili obstoječe možnosti oz. danosti, 
- izdelati strateški marketinški plan, ki podrobneje oprede- 
ljuje interni in eksterni marketing, specifične produkte in 
način njihovega trženja. 

V pripravo strategij in marketinškega plana bodo vključena 
podjetja in njihova združenja ter organi in organizacije na 
lokalni in regionalni ravni, ki s svojimi aktivnostmi vplivajo na 
oblikovanje ponudbe. 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

Rok: leto 1994 (priprava strategije in plana, sicer pa stalna 
naloga) 

1.2. Turizem na podeželju 

- uskladiti razvojne cilje in aktivnosti pri načrtovanju infra- 
strukturnih dejavnosti in razvoja podeželja zaradi racional- 
nega dela in možnosti za gospodarnejšo rabo objektov, pro- 
stora i.t.d. 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrtvo za 
kmetijstvo, Ministrstvo za promet in zveze, Ministrtvo za kul- 
turo, Ministrstvo za okolje in prostor 
Rok: leto 1993, začetek, sicer pa stalna naloga 

1.3 Turistična borza 

- z namenom, da se pospeši prodaja domačih turističnih 
zmogljivosti, bomo organizirali turistično borzo, na katero 
bomo povabili turistične agencije iz tujine; turistična borza bo 
časovno povezana z dunajsko turistično borzo, 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Turistična 
zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna 
zbornica Slovenije in turistična podjetja 

Rok: 1994 

1.4. Turistična predstavništva 

- skupaj s turističnim gospodarstvom je potrebno organizi- 
rati turistična predstavništva v državah in krajih, od koder 
prihaja največ tujih turistov, 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in turistične 
podjetja 

Rok 1993 

2. KAKOVOST 

Merila kakovosti, ki veljajo za industrijske in druge proiz- 
vodne produkte, so za področje turizma praktično neupo- 
rabna. Glavna sestavina turističnega produkta so storitve, ki 
jih lahko količinsko merimo v povezavi s posameznimi opri- 
jemljivimi, fizičnimi dokazi, vendar kakovost s tem še ni niti 
opredeljena, niti zagotovljena. Kakovost je odvisna predvsem 
od usposobljenosti in kreativnosti ljudi, kadrov, ki uspejo ali 
ne, izpolniti pričakovanja gostov. Ta pričakovanja pa so opre- 
deljena s pozicioniranjem turističnega produkta oz. njegovo 
podobo (image) in oceno. Razumevanje kakovosti in priprava 
kakovostnih produktov ter njihove podobe, ki mora ustrezati 
stvarnosti, zahteva: 

2.1. Sodelovanje zasebnega in javnega sektorja 

- Organizirano sodelovanje zasebnega in javnega sektorja 
zaradi funkcioniranja vseh dejavnosti, ki omogočajo prijetno 
bivanje turistov v kraju in čimvečjo rabo storitev, ki poveču- 

jejo potrošnjo in s tem donosnost turizma. V ta namen je 
potrebno vzpostaviti tudi ustrezno lokalno organizacijo, ki bo 
lahko opravljala to funkcijo. 

Nosilci: Občine, skupaj s poslovnimi skupnostmi in turistič- 
nimi društvi 

Rok: leto 1994 

2.2. Turistična infrastritura 

- izpopolnitev tehničnih zahtev in normativov udobnosti 
objektov, ki bodo ustrezali tudi normativom o ekološki neopo- 
rečnosti. Za turizem na kmetih pa uveljaviti normative Evrop- 
ske skupnosti za označevanje turističnih, kmetij, 
- prilagoditev objektov turistične infrastrukture varovanju 
okolja, naravne in kulturne dediščine ter krajevnim značilno- 
stim, 
- izgradnjo različnih turističnih poti kot npr. za kolesarjenje, 
pešačenje in drugih naprav, ki omogočajo stik z naravo in 
okolico, 
- saniranje starih mestnih jeder in jim dati ustrezno vsebino, 
ki bo zagotavljala normalno bivanje in aktivnosti domačemu 
prebivalstvu in povečalo njihovo turistično atraktivnost, 
- izrabo možnosti za zavarovanje Pirana kot svetovne kul- 
turne dediščine v okviru UNESCO, 
- bolje opremiti in usposobiti zimske turistične centre tudi za 
smučanje na umetnem snegu, kjer to dovoljujejo vodni viri in 
s tem povečati njihovo konkurenčnost. 

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo 
za kulturo in Ministrstvo za okolje in promet v sodelovanju 
s strokovnimi organizacijami in društvi. 

Rok: leto 1996 

2.3 Spremljanje kakovosti 

- stalno spremljanje zadovoljstva gostov s kakovostjo turi- 
stične ponudbe, kot podlage za ustrezno ukrepanje. 

Nosilec: Ministrstvo za gospdodarske dejavnosti 
Rok: leto 1993 in vsakoletno anketiranje turistov 

2.4. Usposabljanje kadrov 

- stalno usposabljanje kadrov na vseh ravneh. V ta namen je 
potrebno v strokovne šole vključiti programe usposabljanja, 
ki so bili pridoboljeni v okviru tehnične pomoči PHARE, in 
razviti možnosti za stalno usposabljanje zaposlenih v turistič- 
nih dejavnostih. 

Nosilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za 
šolstvo in šport, Združenje gostinstva in turizma GZS. 
Rok: leto 1994 (vključitev programa v srednje strokovne šole) 

2.5. Rizični sklad turističnih agencij 

- ustanovitev in funkcioniranje rizičnega sklada agencij, 
s pomočjo katerega bi zavarovali potrošnika v primeru stečaja 
ali drugih primerov nesolventnosti podjetja, s katerim je turist 
sklenil pogodbo o potovanju. 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije oz. združenje 
agencij 
Rok: leto 1994 

2.6. Društvena dejavnost 

- razvijati aktivnosti društev, ki s svojimi storitvami popestrijo 
ponudbo krajev in ustvarjajo ugodno klimo za turizem. 

Nosilec: Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z drugimi 
organizacijami društev 
Rok: stalna naloga 

2.7. Leto turizma 

- v letu 1994 nadaljevati z udejanjenjem začrtanega pro- 
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grama aktivnosti za leto turizma; leto turizma naj bo posve- 
čeno kakovosti in podjetništvu v turizmu, razpisali bomo 
nagrado za najboljšega podjetnika v turizmu v letu 1994. 

Nosilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije 

! Rok: leto 1994 

3. PODJETNIŠTVO 

Turizem jue še premalo razumljen kot profitna dejavnost, kar 
je najbolj razvidno pri odločitvah za vlaganja v različne dejav- 
nosti, v objekte turistične infrastrukture, pri izrabi naravnih in 
drugih danosti za oblikovanje in prodajo različnih storitev, pri 
varovanju okolja in rabi prostora, pri organiziranosti vodenja 
in upravljanja podjetij. Za krepitev podjetništva in dolgoroč- 
nega gledanja na danost podjetij je potrebno: 

3.1. Ustvarjanje pogojev za podjetništvo v turizmu 

- usposabljati kadre za vodenje procesa priprave in nuđenja 
oz. prodaje storitev, 
~ vključevati gostinska podjetja v različne mednarodne sku- 
pine podjetij, verige in druge oblike upravljanja, ki zmanjšu- 
jejo stroške poslovnja in trženja, 
~ uvajati sodoben rezervacijski sistem pri prodaji storitev. 
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok: stalna naloga 

3.2. Organiziranje turistične infrastrukture 

- obvjekte turistične infrastrukture: marine, smučišča, kopa- 
lišča in pd., kar je namenjeno pretežno turistični rabi, organi- 
zirati kot skupno infrastrukturo kraja na podjetniških prin- 
cipih, 
Nosilec: občine v sodelovanju z območnimi zbornicami in 
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti ter Ministrstvom za 
okolje in prostor 
Rok: leto 1994 

3.3. komercializacija kulturne in naravne dediščine 

- nacionalne parke in druga varovana območja naravne in 
kulturne dediščine vključiti v turistično ponudbo z ustrezno 
organizacijo njihove gospodarske rabe, ki bo zagotavljala 
varstvo okolja, hkrati pa povečala donosnost. Organizacije, ki 
so zadolžene za upravljanje s temi območji, bi morala biti zato 
organizirana kot podjetja z določenimi javnimi pooblastili, 
— kulturne znamenitosti, kulturno ustvarjalnost, prireditve in 
druge aktivnosti na področju kulture vključiti v turistične 
produkte kot sestavni del ponudbe in trženja. 

Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za 
kulturo 
Rok: leto 1995 
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Poročilo o delu Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za leto 
1993 

Skupina Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije, na 
seji, dne 26. marca 1993 pooblastil, da nadaljuje z delom 
Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
do začetka dela varuha človekovih pravic, je na seji, dne 

17. februarja 1994, sprejela poročilo o delu za leto 1993. 

Poročilo o delu za leto 1993 pošiljajo na podlagi 7. člena 
zakona o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list, št. 14/90). 

I. STATUS SVETA 

Članom Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svo- 
boščin (v nadaljevanju: Svet), ki jih je izvolila Skupščina RS 
v letu 1990 na podlagi zakona o Svetu (Uradni list, št. 14/90), je 
s konstituiranjem novega državnega zbora v začetku leta 1993 
mandat potekel. Državni zbor Republike Slovenije se je na seji 
dne 26. marca 1993 odločil, da ne bo imenoval nove sestave 
Sveta, ker mora biti po določilih nove ustave do konca leta 
1993 sprejet zakon o varuhu človekovih pravic, je sprejel 
poseben sklep, s katerim je zadolžil skupino dosedanjih čla- 
nov Sveta in sekretarja Sveta, da nadaljujejo z delom na 
podlagi zakona o Svetu. Skupino sestavljajo naslednji dose- 
danji člani Sveta: dr. Ljubo Bavcon, redni profesor za kazen- 
sko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, dr. Alenka Šelih, 
redna profesorica in predstojnica Inštituta za kriminologijo na 
Pravni fakulteti v Ljubljani, mag. Drago Demšar, odvetnik iz 
Ljubljane, dr. Tine Hribar, profesor na filozofski fakulteti 
v Ljubljani in publicist iz Ljubljane ter dr. Gorazd Trpin, redni 
profesor in predstojnik Inštituta za javno upravo na Pravni 
fakulteti v Ljubjani. 

Zakon o varuhu človekovih pravic je bil v letu 1993 v državnem 
zboru obravnavan trikrat, dokončno pa je bil sprejet na zase- 
danju dne 20. decembra 1993. Zakon v prehodnih določbah 
določa, da ostane zakon o Svetu za varstvo človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin v veljavi do začetka delovanja varuha, 
do takrat pa opravlja svoje delo tudi omenjena skupina članov 
Sveta. 

V skladu s pooblastilom, ki ga je sprejel državni zbor, se je 
skupina Sveta v letu 1993 ukvarjala predvsem z reševanjem 
posamičnih vlog. Splošne in javne izjave je Svet sprejemal le 
v zvezi z reševanjem posamičnih vlog. 

II. STOPNJA SPOŠTOVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Na splošno lahko tudi za leto 1993 ponovimo stališča, ki jih je 
glede ravni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svo- 
boščin v Republiki Sloveniji sprejel Svet v prejšnjih letih. 
V Sloveniji ni bilo grobih ali sistematičnih kršitev elementar- 
nih človekovih pravci in svoboščin, ki so zavarovane z Ustavo 
Republike Slovenije in z mednarodnimi pogodbami 
s področja varstva človekovih pravic in svoboščin. V Repu- 
bliki Sloveniji že dolgo ni primerov samovoljnega odvzema 
svobode, torture, prisilnega dela, in drugih primerov očitnih 
kršitev človekovih pravic. Prav tako sta v Sloveniji zagotov- 
ljena svoboda misli, opredelitve in javnega izražanja (svoboda 
tiska) ter svoboda političnega in drugačnega združevanja. 

To pa seveda ne pomeni, da ni bilo posamičnih kršitev posa- 
meznih pravic, saj se v nobeni državi ni mogoče izogniti 
konfliktom med posameznikom in državnim aparatom in 
poskusom zlorabe oblasti in moči. Na splošno je mogoče 
ugotoviti, da je stopnja spoštovanja človekovih pravic v Slove- 
niji podobna ravni v drugih državah članicah Sveta Evrope. 

Za razmere v letu 1993 so značilni nekateri poskusi političnih 
in medijskih pritiskov, ki so bili usmerjeni h kršitvam načela 
o neodvisnosti sodstva, pravici do poštenega sojenja in do 
enakopravnosti. Toda obenem je treba ugotoviti, da so se 
sodniki in drugi državni organi takšnim pritiskom energično 
uprli. Pojavila so se tudi znamenja ekstremnega nacionalizma 
in ksenofobije, ki pa so naletela na odpor v javnosti in se niso 
razvila do nasilja v mednacionalnih odnosih. 

Svet je v letu 1993 ponovno opozoril na zmanjšano pravno 
varnost delavcev, ki je predvsem posledica velikih zaostan- 
kov na sodiščih. Posameznikom ni omogočeno, da bj 
v razumnem roku dobili odločitev sodišča v zadevah, ki 
v mnogih primerih bistveno vplivajo na njihovo eksistenco. 
Svet je v svoji izjavi (priloga 1), ki jo je posredoval javnosti in 
Vladi Republike Slvoenije opozoril, da takšno stanje ogroža 
spoštovanje določil 8. člena Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah, po kateri ima vsakdo pravico do učinkovitega prav- 
nega varstva pri pristojnih sodnih oblasteh, ter 6. člena Evrop- 
ske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svo- 
boščin. Svet je predlagal, da vlada in parlament čimprej pri- 
pravite in sprejmeta zakona, ki urejajo pravni položaj delav- 
cev, uredita pravni in dejanski položaj sodišč za reševanje 
delovnih sporov ter statusno in kadrovsko usposobita inšpek- 
torje za delo. Svet je posebej opozoril vlado na stališče Evrop- 
skega sodišča za človekove pravice, po katerem se šteje 
prekoračitev razumnega roka za kršitev človekove pravic do 
poštenega obravnavanja, če vlada ne ukrene nič učinkovitega 
za odpravo zaostankov na sodiščih. Predsednik parlamenta in 
vlade sta na pismo skupine Sveta odgovorila in zagotovila, da 
so v prioritetnem zakonodajnem programu zakoni s področja 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, o delovnih in socialnih 
sodiščih ter o statusu in pristojnosti inšpektorjev za delo. 
Kljub temu pa vprašanje zaostankov na sodiščih za delovne 
spore ostaja aktualno in se zaostanki niso zmanjšali. 

V letu 1993 so člani skupine Sveta opozarjali vlado na obvez- 
nosti, ki izhajajo iz podpisa Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. Slovenija bo morala pred ratifikacijo te konvencije 
uskladiti svoje predpise ne le z novo ustavo, temveč tudi 
z določili te konvencije in z odločbami Evropskega sodišča za 
človekove pravice. V okviru Sveta je bil izdelan spisek zako- 
nov, ki jih je treba prioritetno obravnavati in sprejeti v parla- 
mentu zato, da bi Slovenija Konvencijo lahko čimprej ratifici- 
rala. 

Svet je v letu 1993 sprejel tudi stališča do nekaterih predlogov 
zakonov, ki posegajo v človekove pravice in svoboščine. 
Predsedniku vlade je še pred vložitvijo v parlamentu posredo- 
val svoja stališča do predlaganih sprememb zakona o držav- 
ljanstvu, s katerim so zaostreni pogoji za dodelitev državljan- 
stva z naturalizacijo. 

Svet je dvakrat posredoval vladi, državnemu zboru in javnosti 
svoja stališča glede predloga zakona o odpravi dvojnega 
državljanstva. V stališčih (priloga 2), ki jih je posredoval dne 4. 
oktobra 1993, je opozoril, da so predlagane rešitve o prepre- 
čevanju dvojnega državljanstva sporne z vidika varstva člove- 
kovih pravic in temeljnih svoboščin. Po mnenju Sveta so 
sporne predvsem rešitve, ki lahko pripeljejo posameznika do 
apatridnosti, ki posegajo v pridobljene pravice in imajo torel 
retroaktivni učinek, ter tiste, ki pomenijo diskriminacijo posa- 
meznikov glede na narodnost, poreklo ali kakšno drugo 
osebno okoliščino. Svet je predlagal vladi in državnem" 
zboru, da naj si prizadevata problematiko dvojnih državljan- 
stev urediti z meddržavnimi sporazumi, do takrat pa Slovenija 
ne bi smela sprejemati enostranskih odločitev. Svet je zato 
predlagal vladi in državnemu zboru, da naj si prizadevata 
problematiko dvojnih državljanstev urediti z meddržavnim! 
sporazumi, do takrat pa Slovenija ne bi smela sprejemati 
enostranskih odločitev. Svet je zato predlagal naslovnikoma, 
da predlog zakona umakneta iz obravnave. 

Po strokovnem seminarju, ki so ga pristojna ministrstva orga- 
nizirala v sodelovanju s Svetom Evrope, je Svet ponovno 
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'Jslovil svoja stališča na parlament, vlado in javnost. Opozoril 
* da so bila na posvetu potrjena njegova prejšnja stališča, ki 
f1 vlada in parlament nista dovolj upoštevala in ponovno 
Odlagal, da se do sklenitve ustreznih meddržavnih dogovo- 
*** sporni zakon umakne iz obravnave. 

je 11. maja 1993 posredoval pristojnim ministrstvom 
Serije o predlaganem prenosu pristojnosti za odločanje 
I carinskih prekrških na Republiško carinsko upravo. Po 
Mnenju Sveta je tak predlog sporen z vidika 6. člena Evropske 
invencije o človekovih pravicah, ki vsakomur zagotavlja 
lravico, da o kazenski obtožbi zoper njega odloča z zakonom 
'stanovljeno, neodvisno in nepristransko sodišče. Upravnega lr9ana s področja carinskih zadev namreč, na podlagi 6. 
'lena Evropske konvencije, ni mogoče šteti za neodvisno 
^dišče. V nadaljnji razpravi o predlogu zakona o carinski 
"užbi je bilo stališče Sveta upoštevano. 
II Reševanje posamičnih vlog 

*Vet je v letu 1993 prejel skupaj 306 posamičnih pisnih vlog, 
<ar je nekoliko manj kot v letu 1992, ko jih je prejel 357, 
(endar pa precej več kot v letu 1991 (186 vlog). Sekretar 
JVeta, ki edini profesionalno rešuje posamične vloge, je 
finoge stranke, ki so se obrnile na sedež Sveta, odvrnil od 
3lsanja pisnih pritožb, kadar je bilo očitno, da ne gre za 
"iniere kršitev človekovih pravic ali svoboščin ali pa za 
|adeve, za katerih obravnavo Svet očitno ni bil pristojen. 
Nebnih prošenj in prošenj za pomoč po telefonu je bilo 
"Preteklem letu vsaj 1000, pri čemer so pritožniki dobili prvi 
'n osnovni pravni nasvet, kako naj rešujejo svoj problem, 
tiroma, kam naj se obrnejo za reševanje svojih težav. 

Struktura v letu 1993 sprejetih zadev je bila naslednja: 

Skupaj 306 zadev lahko v grobem razdelimo na naslednja 
»Odročja: 

* civilne 148 
" "pravne 108 

I kazenske 32 
v ostale 18 

^®d ostale zadeve sodijo predvsem pobude za spremembe 
Odpisov ali pobude splošne narave, ki jih ni mogoče uvrstiti 

®no od omenjenih treh pravnih področij. 

j'letu 1993 se je povečalo število civilnih in upravnih zadev, 
^njše število kot v letu 1992 pa je bilo kazenskih in delovno 
davnih zadev. 
j[ed civilnimi zadevami je največ zadev s področja urejanja 
lanovanjskih vprašanj, teh je bilo 37; delovnih sporov je bilo 

in predlogov s področja etike javne besede 4; pravice 
"Ok 7; ostalih civilnih zadev je bilo še 72. Med temi gre 

?[®dvsem za zasebne spore med posamezniki, razne zemlji- 
ce. dedne in druge premoženjske spore. 

upravnimi zadevami je največ zadev s področja urejanja 
I^avljanstev in sicer od skupno 108 upravnimi zadevami je 
^avljanskih 69. 
j*dev s področja kazenskega prava je bilo 32, med temi so 
n®jbolj številne najrazličnejše pritožbe zapornikov. 

! številu je bilo največ pritožb zaradi nerešenega državljan- 
, *e9a statusa, pri čemer gre za dve vrsti problemov. Na eni lrani se posamezniki pritožujejo zaradi dolgotrajnega 

Jostopka v okviru upravnega organa in upravnega senata pri 
( kovnem sodišču RS; na drugi strani pa so težave zaradi 

^urejenega statusa, ker nimajo državljanstva Republike Slo- 
( 

6r|ije in bi želeli bivati na ozemlju Slovenije. Svet je nekajkrat 
p>sredoval pisno pri Ministrstvu za notranje zadeve in prosil 
a Pojasnila razlogov, zaradi katerih teče postopek dodeljeva- 
la državljanstva včasih nerazumljivo dolgo. Tako še vedno 
J'so rešene številne vloge, ki so jih vložili posamezniki še 
,'®tu 1991 po enostavnejšem postopku, ki ga je predvidel 40. 

zakona o državljanstvu. Ministrstvo je odgovorilo, da Sak primer podrobno proučujejo in zbirajo dokaze, ki omo- 
gočajo odločitev v konkretnih primerih, vendar pa so bili 

odgovori v glavnem zelo splošni in niso mogli zadovoljiti niti 
Sveta niti strank, ki so se obrnile na Svet. Veliki so tudi 
zaostanki (več kot eno leto) pri upravnem senatu Vrhovnega 
sodišča RS, ki rešuje pritožbe na podlagi dokončne odločitve 
Ministrstva za notranje zadeve. 

Posamezniki, ki čakajo na odločitev o dodelitvi državljanstva 
po prehodnih določbah zakona ali z naturalizacijo, so v pre- 
hodnem obdobju v negotovem položaju, saj so ostali brez 
veljavnih dokumentov, v kolikor ne želijo ali ne dobijo doku- 
mentov iz države, katere državljani so bili pred razpadom 
Jugoslavije. 

Svet je obravnaval tudi veliko pritožb v zvezi z dovoljenji za 
bivanje ali za vstop v Republiko Slovenijo. Čeprav tujci for- 
malno nimajo absolutne pravice do vstopa v državo in jih 
država lahko na meji zavrne ali jim odpove bivanje, pa je 
potrebno konkretne primere obravnavati tudi z vidika pravice 
staršev in otrok oziroma družine, da živi skupaj oziroma 
pravice do družinskega življenja. Država mora, po mnenju 
Sveta, v primerih, ko zavrne združitev članov družine, posebej 
utemeljiti razloge, zaradi katerih bi bila lahko varnost države 
ogrožena, če bi tujcu dovolila bivanje na svojem ozemlju. 
Tudi povečanje stanovanjskih zadev je predvsem povezano 
s spori glede zakonitosti dodeljevanja stanovanj, ki so bila 
pred osamosvojitvijo last JA ter v zvezi s pravico do odkupa 
takšnih stanovanj. Svet se je v teh primerih zavzemal za 
enakost vseh državljanov pred zakonom in zato, da posa- 
mezne kategorije državljanov ne bi bile v drugačnem položaju 
glede na status stanovanj. 

Med zadevami, ki so uvrščene na kazensko pravno področje, 
je bilo največ pritožb zapornikov in pripornikov, ki se največ- 
krat pritožujejo zaradi razmer v zaporih in odnosa uslužben- 
cev zaporov do zapornikov. Na predloge, ki jih je Svet naslovil 
Ministrstvu za pravosodje, je prejel odgovor, v katerem mini- 
strstvo pojasnjuje posamezne primere in ukrepe, ki jih je 
sprejelo. 

Glavni problem pri reševanju individualnih vlog je v šibki 
kadrovski sestavi pri Svetu, saj ne more sam raziskovati posa- 
meznih zadev, tudi če obstaja utemeljen sum, da je šlo za 
kršitev pravic posameznikov in je odvisen od odgovorov, ki 
mu jih posredujejo državni organi. Pričakovati je, da bo 
bodoči varuh človekovih pravic imel strokovno službo, ki bo 
lahko na terenu raziskovala posamezne zadeve in dala svojo 
oceno dejanskega stanja v posameznih primerih. 

Veliko število vlog je bilo neutemeljenih, saj je bilo že iz 
osnovne prošnje razvidno, da zadeva ne sodi v pristojnost 
Sveta, največkrat, ker gre za zadeve, ki jih rešujejo pravosodni 
organi, ali pa gre za zadeve s področja reševanja civilnih 
sporov med posamezniki. 

IV. MEDNARODNA AKTIVNOST SVETA 

Svet je bil tudi v letu 1993 zelo aktiven na področju mednarod- 
nega sodelovanja v okviru mednarodnih organizacij 
s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, organizi- 
ranja in sodelovanja na različnih strokovnih seminarjih in 
srečanjih ter glede obiska uglednih gostov ali ekspertov, ki so 
pri Svetu iskali informacije o stanju človekovih pravic v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Dne 13. januarja 1993 je imel razgovor s člani Sveta g. Tade- 
usz Mazovviecki, posebni poročevalec OZN o spoštovanju 
človekovih pravic na ozemlju bivše Jugoslavije, ki je svoje 
ocene strnil v poročilih, v katerih je ugodno ocenil vlogo 
Sveta v Republiki Sloveniji. 

Svet so med drugimi obiskali: Sir Jack Stevvart, podpredsed- 
nik Evropskega parlamenta (18. maj 1993); predsednik Sveta 
Interparlamentarne Linije, Sir Michael Marshall (23. junij 
1993); delegacija Medparlamentarne skupine za človekove 
pravice (9. februar 1993); poročevalec Odbora za pravne 
zadeve in človekove pravice Parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope, g. Richard Hurcsik (3. marec 1993); sodnik Evrop- 
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skega sodišča za človekove pravice, dr. Franz Matscher (16. 
april 1993); ter številni drugi predstavniki diplomatskega 
zbora in mednarodnih organizacij s sedežem v Sloveniji ali 
v drugih državah. 

Predstavniki Sveta so aktivno sodelovali na Svetovni konfe- 
renci o človekovih pravicah na Dunaju (od 12. do 24. junija 
1993). Posamezni člani Sveta so sodelovali že ob pripravah na 
konferenco kot eksperti v okviru vladne delegacije, na kateri 
so sodelovali kot posamezniki pri vzporednih aktivnostih 
nevladnih organizacij (NGO) na konferenci ter na posebnem 
srečanju nacionalnih institucij za varstvo in promocijo člove- 
kovih pravic, ki je potekala v okviru konference od 12. do 14. 
junija 1993. Na tej konferenci je bil Svet vključen med redne 
člane nacionalnih institucij, ki so bile ustanovljene na prvem 
sestanku v Parizu od 7. do 9. oktobra 1991. 

Svet se je udeležil tudi naslednjega rednega sestanka naci- 
onalnih institucij za varstvo in promocijo človekovih pravic, ki 
ga je Center OZN za človekove pravice s sedežem v Ženevi, 
organiziral v Tunisu od 13. do 17. decembra 1993. Svet je 
edina nacionalna institucija iz držav srednje in vzhodne 
Evrope in bivših socialističnih držav, ki se redno udeležuje 

PRILOGA 1 

aktivnosti te vrste nacionalnih institucij pod pokroviteljstvom Jj 
OZN, ki vključujejo ombudsmane in neodvisne državne komi- j 
sije, ki se ukvarjajo z varstvom in promocijo človekovih pravic C 
v svojih državah. 0 

, i) 
Svet je tudi dobil vabilo za udeležbo na rednem letnem sreća- n 
nju evropskih nacionalnih parlamentarnih ombudsmanov, ki t| 
je bilo v letu 1993 organizirano v organizaciji finskega ombud- p 
smana v dneh od 15. do 17. septembra 1993. ti 

Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je s 
strokovno pripravil seminar o instituciji ombudsmana in ; 
o varuhu človekovih pravic, ki je potekal 16. in 17. novembra ( 
1993 v Ljubljani. Svet Evrope je zagotovil udeležbo ombud- ( 
smanov iz Norveške, Nizozemske in Poljske. Seminar je bij |j 
zelo koristen za promocijo te institucije v Republiki Slovenij1 ; 
ter za razčiščevanje posameznih vprašanj, ki so bila prisotna ^ 
pred končnim sprejemom zakona v državnem zboru. k 

Sodelavci Sveta so se tudi v letu 1993 aktivno udeleževali 
različnih strokovnih srečanj in seminarjev, predvsem 
s področja implementacije človekovih pravic v posameznih ^ 
zakonskih projektih, ki so v pripravi v Republiki Sloveniji, t 

I 
I 
( 

^ r 

Predlogi Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za zagotovitev 
pravne varnosti delavcev v Republiki Sloveniji _ 

Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je 
natančno pred letom, 5. maja 1992 naslovil na predsednika 
takratne Skupščine Republike Slovenije in predsednika Vlade 
Republike Slovenije stališča in predloge glede pravnega in 
socialnega položaja delavcev v Republiki Sloveniji. Na pod- 
lagi poročil pristojnih organov je ugotovil, da se je poslabšala 
pravna varnost delavcev v R Sloveniji. Opozoril je, da takšno 
stanje ogroža spoštovanje določil 8. člena Splošne deklara- 
cije o človekovih pravicah, po katerem ima vsakdo pravico do 

' učinkovitega pravnega sredstva pri pristojnih sodnih oblasteh 
proti dejanjem, ki kršijo njegove temeljne pravice, priznane 
z ustavo ali zakoni. Tudi Evropska konvencija o varstvu člove- 
kovih pravic in temeljnih svoboščin, daje po določbi 6. člena 
vsakomur pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obvezno- 
stih pravično in javno ter v primernem roku odloča neodvisno 
in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. 

Skupina članov Sveta za varstvo človekovih pravic in temelj- 
nih svoboščin, ki jo je Državni zbor pooblastil, da nadljuje 
z delom Sveta na podlagi zakona, je na svoji seji dne 22. aprila 
1993 ugotovila, da predlogi Sveta niso bili uresničeni in da se 

stanje na tem področju še zaostruje. Zato je sklenila, da 
tedanje predloge pristojnim organom ponovi in jih tudi javno 
objavi. Ti predlogi so bili: 

- Vlada in Državni zbor naj čimprej pripravita in sprejme'3 

zakone, ki urejajo pravni položaj delavcev, pravico do sou- 
pravljanja in način njihovega predstavljanja do delodajalcev 
in države; 

- uredita pravni in dejanski položaj sodišč za delovne spore 

in postopek pred temi sodišči, vključno z izrednimi pravnim1 

sredstvi; 

- v skladu z svojimi pristojnostmi uredita status in kadrovsk" 
usposobita inšpektorje za delo za preventivno odpravljanj® 
nezakonitosti na področju delovnih razmerij. 

Ob tem Skupina Sveta opozarja, da Evropsko sodišče *a 

človekove pravice šteje prekoračitev razumnega roka za krši; 
tev človekove pravice do poštenega obravnavanja, če vlada n' 
ukrenila nič učinkovitega za odpravo zaostankov na sodišči'1 

PRILOGA 2 

Stališča skupine članov sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin do 
novih predlaganih rešitev na področju državljanstva Republike Slovenije ^ 

V Državnem zboru sta v obravnavi predloga zakonov o prepre- 
čevanju dvojnega državljanstva in o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o državljanstvu. Z vidika varstva človekovih pra- 
vic in temeljnih svoboščin so sporne rešitve, s katerimi se 
posega v pridobljene pravice in ki postavljajo posameznike 
v položaj, v katerem bi lahko ostali brez državljanstva. 

Prvi problem, ki ga je zaznala mednarodna skupnost s tega 
vidika, ni dvojno državljanstvo, marveč apatridnost. Zato 
obstajata dve mednarodni konvenciji v okrilju OZN, o zmanj- 
šanju števila oseb brez državljanstva in o pravnem položaju 
oseb brez državljanstva. Obe konvenciji obvezujeta države 
podpisnice, naj s svojimi predpisi zagotovijo, da nihče ne bo 
ostal brez državljanstva, tistim, ki ga nimajo pa morajo zago- 
toviti, glede človekovih pravic in glede ekonomskih in social- 
nih pravic, podoben položaj kot ga imajo državljani. 

V skladu z navedenima konvencijama se šteje za osebo b<e. 
državljanstva tisti, ki ga nobena država, v skladu s svoji"1 

predpisi, ne šteje za svojega državljana. Država lahko daje'_ 
določa le državljanstvo svoje države, ne more pa enostra"' 
sko določiti posamezniku državljanstvo druge države. To I 
pomembno zlasti v primerih razpada držav ali ozemeljsk1^ 
sprememb med državami. V takšnih primerih so drž8)|* 
dolžne zagotoviti, da nihče ne ostane brez državljanstva. T 

določa posebej 10. člen konvencije o zmanjšanju števila ose^ 
brez državljanstva, ki je bila podpisana 30. avgusta 1961 in i 
začela veljati 13. decembra 1975. 

Iz navedenih splošno veljavnih načel mednarodnega prava, ^ 
jih mora zakonodajalec, v skladu z drugim odstavkom 
člena Ustave RS, neposredno upoštevati, izhaja, da si mor« 
Republika Slovenija prizadevati za sklenitev sporazum" 
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I 

n 'drugimi državami na območju bivše Jugoslavije, s katerimi 
j. ^ se uredila vprašanja državljanstev, in v tem okviru tudi 
c bojnih državljanov. Upoštevati je namreč potrebno, da je 

doslej skupna država razpadla nasilno in brez dogovorov 
"sukcesiji, ter da so v več kot sedemdesetih letih obstoja 

. Ostale številne vezi med njenimi prebivalci, ne glede na 
j Narodnostno ali teritorialno pripadnost. Upoštevati je treba 
. 'udi, da je bilo do osamosvojitve Slovenije in Hrvaške medna- 

'odnopravno priznano le jugoslovansko državljanstvo, med- 
ko je imelo republiško državljanstvo le notranji pomen. 

; 2ato Slovenija, do sporazumne ureditve teh vprašanj, ne sme 
j sprejemati enostranskih odločitev, posebej pa ne takšnih, 
i 'aradi katerih bi posamezniki lahko dejansko ostali brez 
. državljanstva. Ni namreč mogoče sprejemati odločitev glede 
I "dprave dvojnega državljanstva, dokler ni nesporno ugotov- 
i 'i6r>o, kdo je dejansko dvojni državljan. Pri tem, tudi v skladu 
i 'navedenimi konvencijami, država ne sme sprejemati rešitev, 

^ bi pomenile diskriminacijo glede na narodnost, poreklo ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino posameznikov. 

I ir ☆ 6 

U zvezi s predloženimi spremembami zakona o državljanstvu 
Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
Posebej opozarja na nesprejemljivost stališča v obrazložitvi 
Predlagateljev zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
0 dvojnem državljanstvu, da prihaja do težav pri presoji zako- 

■ "itosti posameznih določb v upravnih sporih, ker »Vrhovno 
^dišče Republike Slovenije ne upošteva meril, ki jih je Vlada 

Republike Slovenije v okviru politike določila za ugotavljanje 
nacionalnega interesa za ugotavljanje višine trajnega vira 
preživljanja, okoliščin, ki ne pomenijo prekinitve dejanskega 
življenja v Sloveniji ter ravnanj, ki pomenijo nevarnost za javni 
red«. Predlagano je, da naj bi z zakonom dali podlago za 
upoštevanje vsakokratnih meril, ki bi jih sprejela Vlada Repu- 
blike Slovenije. Takšen predlog je nedopusten z vidika ustav- 
nega načela delitve oblasti in v nasprotju s 125. členom 
Ustave RS. ki določa, da so sodniki pri opravljanju sodniške 
funkcije neodvisni in vezani le na ustavo in zakon. Predlagane 
spremembe pomenijo poskus omejevanja sodišč s strani izvr- 
šilne oblasti. 

» * » 

Glede na navedeno, Skupina članov Sveta za varstvo človeko- 
vih pravic in temeljnih svoboščin predlaga Državnemu zboru 
in Vladi Republike Slovenije, da upoštevata omenjena pravila 
mednarodnega prava v zvezi s spremembami zakona o držav- 
ljanstvu ter da umakneta obravnavo zakona o dvojnem držav- 
ljanstvu, ki je po našem mnenju posledica pritiska skrajno 
nacionalističnih krogov in njihovih ksenofobičnih gesel. Slo- 
venija si je pridobila ugled v demokratični Evropi in članstvo 
v Svetu Evrope zaradi spoštovanja človekovih pravic in tudi 
zaradi rešitev, ki jih je sprejela s 40. členom zakona o držav- 
ljanstvu. Slovenija zato sedaj ne sme popustiti pritiskom in 
sprejeti rešitve, ki bi predstavljale kršitve lastne obljube 
(Izjava o dobrih namenih), saj bi se pokazala kot balkansko 
verolomna in nekredibilna država. 

i 
i 
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Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v Republiki Sloveniji o stanju, 
pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic 
delavcev v letu 1993 

V zvezi z določbo 15. čl. zakona o družbenem pravobra-, 
nilcu samoupravljanja (Ur. I. SRS, št. 21/75, 31/84 in RS št. 
8/90) dostavljamo navedeno Poročilo, ki je bilo v delu, ki 
obravnava varstvo družbene lastnine v zvezi s prejetimi 
revizijskimi poročili že obravnavano in sprejeto Via 25. seji 
Komisije Državnega zbora za spremljanje in nadzor last- 
ninskega preoblikovanja družbene lastnine. 

I. ORGANIZIRANOST IN KADRI 

Število občin, ki so ostale brez občinskih družbenih pravobra- 
nilcev samoupravljanja (v nadaljevanju: DPS) se je v letu 1993 
še povečevalo. Občine, v katerih so še delovali celo leto, so 
naštete v tabeli 1, v nekaterih občinah pa so pričeli delovati 
med letom. 

V letu 1993 je DPS Republike Slovenije preko poslancev 
predlagal Državnemu zboru spremembo zakona o DPS, in 
sicer črtanje besede »samoupravljanja« iz imena institucije 
ter druge spremembe zakona, tako da bi obstoječi občinski 
DPS lahko delovali še naprej, dokler bo obstajal anonimni 
družbeni kapital, ne glede na morebitni potek 4-letne man- 
datne dobe. Na ta način smo skušali reševati problem nes- 
klepčnosti občinskih skupščin in s tem seveda nemožnosti 
imenovanja DPS. Nakazali pa smo tudi najbolj učinkovit način 
rešitve problema pomanjkanja oz. »izginevanja« občinskih 
DPS s prenosom imenovanja in financiranja od občin na 
republiko. Vendar so bili naši predlogi zavrnjeni na matičnem 
odboru. 

V zvezi z aktivnostmi DPS po revizijskih poročilih Službe 
družbenega knjigovodstva na podlagi 50. člena zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju: ZLPP) je 
vlada Republike Slovenije na predlog DPS Republike Slove- 
nije v Uredbo o načinu izvedbe postopkov revizije vnesla 
določbo, da se revizijska poročila za vsa podjetja in družbe, ki 
imajo sedež v občinah, kjer občinski DPS ne deluje, dostav- 
ljajo DPS Republike Slovenije, ki v teh primerih deluje name- 
sto DPS v občini. Na ta način je omogočeno izvajanje določb 
50. čl. ZLPP oz. vlaganje tožb po vsej državi in ne samo 
v občinah, kjer DPS slučajno še deluje. 

Vendar pa DPS na nivoju države ni mogel prevzeti nase delo 
občinskih DPS v celotnem obsegu potrebnega delovanja oz. 
tudi delo izven revizijskih poročil, ker to fizično ni možno. 

Tabela 1 
Občine, v katerih so DPS delovali vse leto 1993 
Sedež DPS - deloval za občine 
1. Kamnik - Kamnik, Domžale 
2. Koper - Koper, Izola, Piran, Sežana 
3. Novo mesto - Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje 
4. Postojna - Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica 
5. Ravne na Koroškem - Ravne na Koroškem 
6. Radlje ob Dravi - Radlje ob Dravi, Dravograd 

Tabela 1a 
Število vseh zaposlenih pri družbenih pravobranilcih samoupravljanj 
v republiki Sloveniji na dan 31. 12. 1993    
Sedež DPS DPS Na- Sveto- Strok. Ad- P°: 

mest- valeč sode- min. woiJ" 
nik lavec de- 

lavec lav^ 
1. Kamnik' (pog.) 
2. Koper** 
3. Novo mesto 
4. Postojna 
5. Radovljica 
6. Ravne na Kor. 
7. Radlje ob Dravi 
8. Trbovlje (pog.) 
9. Žalec 

10. Škofja Loka 
11. Kranj 
12. Krško 

1,0 
1,5 
1,0 
1,0 

1,0 

1,0 

1,0 
1,0 

SKUPAJ OBČ. 8,5 
DPS RS 4,0 
SKUPAJ V RS 10 12,5 

* ne dela več od 1. 2.1994 
*' ne dela več od 1. 1. 1994 

II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE 

1. Aktivnosti družbenih pravobranilcev samoupravljaj® 
v Republiki Sloveniji v zvezi s prejetimi revizijskimi poroč' 

a) Splošno 
iolj Že takoj je treba opozoriti, da se ta del poročila nanaša zg( 

na tiste primere oškodovanj družbene lastnine, ki jih Pr'% 
roma opredeljuje 48. čl. ZLPP in v zvezi s katerimi je doli3 

DPS po določbi 2. odst. 50. čl. istega zakona, če oceni, daj 
družbena lastnina oškodovana, vložiti tožbo. V tem por0^'. 
torej niso zajeta oškodovanja družbene lastnine po speci'iCn 

določbi 48. a čl. ZLPP, ki so v domeni Službe družben«!! 
knjigovodstva (v nadaljevanju: SDK). 

DPS v Republiki Sloveniji so prejeli v letu 1993 skupno 0* revizijskih poročil od pooblaščenih revizijskih organov. >, 
tega je DPS na republiški ravni (v nadaljevanju: DPS 
prejel 126 oz. 75% revizijskih poročil in sicer v skladu s 5- 
Uredbe o načinu izvedbe postopkov revizije, ki določa, 0 

SDK dostavi revizijsko poročilo občinskemu DPS v ukrepaj/ 
v občinah, kjer občinski DPS ne delujejo, da DPS na repu D 
ški ravni. Do konca leta 1993 so DPS v RS vložili pred Pris gj 
nimi sodišči skupno 60 tožb. V teh tožbah je zajetih » 
revizijskih poročil, upoštevaje okoliščino, da je lahko v zv® 
s posameznim revizijskim poročilom vložena ena ali več to*,j 
oz. da se lahko vloži ena tožba za več revizijskih p o"* 
skupaj. V enem primeru je DPS umaknil tožbo pred sodišč01^ 
ker je podjetje naknadno oz. po vložitvi tožbe odpravilo 
dovanje. Pred sodišči sta vloženi v tem obdobju sicer še ? 

ko' 
A li 

vlogi o umiku tožb, vendar pa pristojni sodišči še nista izd3, 
tozadevna sklepa in ju zato uradno še ne evidentiramo 
zaključeni zadevi. 

V 68 primerih oz. 40% ni ugotovljeno oškodovanje družbe^ 
lastnine po 2. odst. 50 čl. ZLPP. V 13 primerih oz. 8% Pa*| 
podjetja na poziv DPS sama odpravila oškodovanje P'r, 
potekom 30-dnevnega roka in zato ni bilo osnove za vložil 
tožbe. 
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Tako je bilo na dan 31.12.1993 pri DPS v RS v obdelavi še 22 
oz. 13% revizijskih poročil, ki jim 30-dnevni rok za morebitno 
ukrepanje še ni potekel (tabela 5). 

- Dejstvo, da se oškodovanja družbene lastnine v zvezi z revizij- 
skimi poročili po ZLPP (48. in 48. a člen) obravnavajo ločeno 

^ pred dvema organoma (DPS in SDK) in v različnih rokih, 
povzroča dosti nerazumevanj in zapletov. Tako SDK šele po 

- 60 dnevnih od revizijskega poročila izda odločbo, če podjetje 
'o- samo ne opravi ustreznih knjiženj oz. ne odpravi oškodovanj 
ini po 48. a členu, dočim mora DPS že v roku 30 dni od prejema 
Je- revizijskega poročila vložiti tožbo, sicer je prekludiran oz. je 
# ne more več vložiti. Podjetja so namreč že v revizijskem 
"T Poročilu pozvana s strani pooblaščenega revizijskega organa, 
. da dajo pripombe na ugotovitve SDK v poročilu. Poziv se 
- nanaša tako na ugotovitve, ki se nanašajo na ukrepe DPS, kot 
, na ugotovitve, kjer ukrepa SDK. Podjetja zato pripravljajo 
- hkrati svoje pripombe na ugotovitve po obeh členih. Svoje 
- Pripombe seveda dostavijo pooblaščenemu revizijskemu 
i organu, ne pa tudi DPS, in sicer praviloma proti koncu 30- 
j dnevnega roka. Glede na naravo in težo pripomb lahko revizij- 
- ski organ z dopolnitvijo poročila z uradnim zaznamkom spre- 
- meni svoje prvotne ugotovitve. Do eventuelnih sprememb 
- poročila pride po preteku prvih 30 dni, pred tem pa mora DPS 
-j že vložiti tožbo. Glede na te okolnosti mora DPS v vsakem 

konkretnem primeru opozoriti podjetja na dvojnost rokov, 
j! postopkov in organov ter nato kontaktira s pooblaščenim 
t revizijskim organom, ki ga je treba iskati po Sloveniji, ker 

-j revizijski postopek praviloma ne opravlja za podjetje matična 
J Podružnica SDK. 

v primeru, da vsi ti kontakti in prizadevanja DPS do poteka 30- 
dnevnega roka ne dajo rezultatov v smeri, da podjetje oškodo- 
vanje odpravi oz. DPS ne pridobi dokazov za to, bodisi s strani 
Podjetja bodisi s strani SDK, potem seveda vloži tožbo. Če se 
kasneje izkaže, da je bila tožba nepotrebna, ker je podjetje že 
samo odpravilo oškodovanje ali pa je začelo vrsto aktivnosti 
v tej smeri, vendar le-te objektivno še niso mogle dati rezulta- 
lov, ker zahtevajo več kot 30 dni časa, potem je treba ugoto- 

1 yiti, da po nepotrebnem prihaja do raznovrstnih stroškov na 
strani DPS (torej proračuna), pa tudi na strani podjetij. 
Podjetja namreč niso oproščena sodne takse, ki v gospodar- 
skih sporih ni zanemarljiva, angažiranje odvetnikov ipd. Po 
drugi strani pa ima kratek 30-dnevni rok na strani DPS tudi 
Pozitiven učinek, saj izvaja pritisk v smeri pospešene sanacije 
ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine. 

V praksi SDK kombinira pristojno podružnico ter pooblaš- 
čene delavce iz drugih podružnic. Menimo, da mora 
z odločbo imenovani revizijski organ spremljati celotni posto- 
pek od začetka revizije do popolne odprave vseh oškodovanj, 
ne glede na opisano kombinacijo in delitev pristojnosti na 
SDK in DPS. Zaenkrat sicer ni težav, ostaja pa vprašanje 
transparentnosti, ko bo n. pr. skupno opravljenih 400 in več 
revizij. V tem smislu se dogovarjamo s SDK, da osnovne 
Podatke o ukrepih iz pristojnsti DPS vnese v svojo bazo 
Podatkov, da bo preglednost nad aktivnostmi z revizijskimi 
poročili celovita. DPS pa se s svoje strani že na samem 
začetku revizijskih pregledov ni mogel vključiti v snovanje 
skupne baze (mreže) podatkov, ker ni in tudi danes še ne 
razpolaga s potrebno strojno in programsko računalniško 
opremo. Seveda pa niti slučajno ne obstaja tovrstna možnost 
povezovanja DPS in RS, ki poteka preko pošte in telefona. 
Med DPS v RS in med DPS RS tudi ni možnosti povezovanj 
s faxi, ker jih praviloma ne posedujejo. Pogosto pa mora DPS 
kontaktirati tudi z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki so 
Povezane s konkretnimi oškodovanji družbene lastnine. 

Revizijska poročila so po mnenju DPS praviloma v vseh vidkih 
(pravni, finančni in računovodski) kakovostna, dovolj zgoš- 
čena, sestavljena po enotni metodologiji. Primeri revizijskih 
Poročil, ki od te ocene odstopajo, so izjeme. Morebiti bi 
Pravne osebe kazalo že na začetku revizijskega pregleda 
opozoriti, da je smotrno, da kar največ ugotovljenih oškodo- 
vanj odpravijo že med samim postopkom. Takšni primeri so 
namreč izjeme, čeprav kasneje ugotavljamo pripravljenost 
Podjetij, da to store sama brez postopka na sodišču. 

Nadalje ni nezanemarljiva naloga DPS, da o svojih podvzetih 
ukrepih obvesti prizadete subjekte. 2. odst. 50. člena ZLPP ga 
namreč zavezuje, da mora o svoji odločitvi ali da po njegovi 
oceni ni oškodovanja po 48. čl. ZLPP ali da je vložil tožbo ali 
da je podjetje na njegovo zahtevo odpravilo oškodovanje, 
takoj pisno obvestiti podjetje, Agencijo in registrsko sodišče, 
ki vložitev tožbe zaznamuje v sodni register. ZLPP predpisuje 
tudi posledice vložene tožbe po DPS, kot je, prepoved 
podjetju, da razpolaga s sredstvi večje vrednosti, prepoved 
statusnega preoblikovanja podjetja, prepoved pričetka oz. 
nadaljevanja preoblikovanja podjetja po ZLPP. Seveda pa je 
najtežja posledica za podjetje oz. delavce, da v primeru, če 
razmerij ni mogoče uskladiti, ali če podjetje ne more začeti ali 
nadaljevati lastninsko preoblikovanje do izteka enoletnega 
roka za preoblikovanje, celotni družbeni kapital podjetja pre- 
ide v last in upravljanja Sklada. Sklad potem v roku enega 
leta, ko dobi pravnomočno sodno odločbo, izvede lastninsko 
preoblikovanje po metodi, ki jo sam izbere. Zato je v interesu 
podjetja, da čimprej pride do odprave oškodovanja družbene 
lastnine in da ne čaka na pravnomočnost sodne odločbe. 

Glede na znano številčno stanje še delujočih DPS v RS oz. 
dejstvo, da je s 1. 2.1994 le 17 občin v RS, kjer deluje občinski 
DPS, je pomembno pooblastilo v ZLPP, da lahko DPS poobla- 
sti za zastopanje pravnike s pravosodnim izpitom. Skupaj je 
tako angažiranih 15 ustreznih strokovnjakov. Vendar pa je 
kljub temu in predvsem zaradi opisanih njunih aktivnosti DPS, 
četudi je DPS razbremenjen fizičnega pisanja tožb, prisostvo- 
vanjem na narokih, vloga DPS takorekoč nepogrešljiva. Saj 
ostajajo vsi kontakti s podjetji izven sodnih dvoran, tj. pred 
vložitvijo tožbe in po njej, s pooblaščenimi revizijskimi organi 
in Agencijo, na ramenih DPS. Zaenkrat, ko imamo opravka 
s primeri 200 revizij, to še obvladujemo v dani številčni 
kadrovski sestavi, vendar bo to bistveno otežkočeno in 
postavljeno pod vprašaj pri bistveno več spisih. Zato še vedno 
ostaja aktualen predlog DPS RS Komisiji Državnega zbora za 
spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene 
lastnine koncem leta 1993 o povečanju števila namestnikov 
DPS RS in o drugih potrebnih materialnih pogojih za delo. 
Moramo ugotoviti, da do nas ni dospel nikakršen odmev 
reagiranja Vlade RS o predlogih, ki jih je Vladi RS posredo- 
vala navedena Komisija. Še več, zopet visi v zraku ukrep 
ukinitve institucije DPS, ne da bi se vedelo, kaj s spisi oz. 
z delom po 50. čl. ZLPP in kaj z ljudmi, ki še danes vztrajajo pri 
tem delu. 

b) Prikaz nekaterih vsebinskih problemov 

1. V revizijskih poročilih so večkrat zajeta oškodovanja v zvezi 
z nakupi in prodajo nepremičnin, ki se nahajajo izven države 
Slovenije oz. v državah bivše SFRJ. V takih primerih so za 
tožbe pristojna sodišča po kraju, kjer nepremičnina leži. Ven- 
dar pa pooblastilo DPS za vlaganje tožb po določbah ZLPP 
sega samo do državnih mej Slovenije, ne pa izven. Zato tožb 
v takih primerih ne vlagamo. 

2. Odprto je vprašanje razveljavljanja nekaterih poslovnih 
pogodb npr. o najemu kreditov na sivem trgu z visokimi 
obrestmi, ker si družbena firma ni mogla drugače pomagati iz 
zadrege zaradi pomanjkanja denarnih sredstev za poslovanje 
in plače. Menimo, da je treba od primera do primera upošte- 
vati vse okoliščine in predvsem obstoj elementov iz 141. čl. 
ZOR, ki obravnava oderuško pogodbo. Dileme so tudi npr. pri 
ugotovitvah, da je družbeno premoženje oškodovano, ker je 
podjetje prodajalo svoje proizvode na tujem trgu pod ceno. 
Menimo, da je treba v takih primerih upoštevati diferenciacijo 
trgov odnosno posebne ukrepe v politiki cen pri osvajanju 
novih trgov, kakor tudi sistem direktnih in indirektnih stro- 
škov oz. variabilnih in fiksnih stroškov. V revizijskih poročilih 
pa glede navedenih pomembnih okoliščin največkrat ni 
podatkov. Najbrž je treba pritrditi trditvam podjetja, da nižje 
cene na enem trgu kompenzira s cenami na drugem, kajti 
v nasprotnem primeru bi poslovalo z izgubo. 

3. Najbolj kompleksen je problem vzporednih podjetij oz. by 
passov. Predvsem, tožb ne vlagamo v primerih, ko so vzpo- 
redna podjetja v družbeni lasti. Ko vzporedno podjetje 
v zasebni ali mešani lasti ne opravlja nikakršnega prometa, 
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zahtevamo izoris iste ali podobne dejavnosti iz sodnega regi- 
stra. Za zahtevek glede povrnitve škode družbenemu 
podjetju, ki je nastala zaradi poslovanja by passa, mora biti 
podano dejstvo pogodbenega ali nepogodbenega prenosa 
poslovnih funkcij na vzporedno firmo. Glede višine škode 
menimo, da je to lahko ali razlika med prihodki in odhodki by 
passa ali njegov brutto dobiček, če se višina škode ne da 
izračunati še kako drugače. V vsakem takem primeru zahte- 
vamo seveda še izbris iste ali podobne dejavnosti by passa iz 
sodnega registra oz. prepoved opravljanja take dejavnosti in 
razveljavitev pogodbe o prenosu poslovnih funkcij. Izbris 
vpisa podjetja iz sodnega registra pa je odvisen od tega ali 
obstoje razlogi za zahtevek na ugotovitev ničnosti vpisa 
v sodni register po določbah 71. a člena zakona o postopkih 
za vpis v sodni register. 

V praksi se pri by passih srečujemo z vsemi skrajnostmi, tj. od 
prenosa praktično vseh funkcij in učinkov na vzporedno 
podjetje, do primerov, ko gre zgolj za potencialno nevarnost 
oškodovanja (by pass ne posluje). Najbolj sporni so primeri, 
ko je matično podjetje formalno še vedno »lastnik« družbe- 
nega premoženja, vendar funkcionira praktično brez poslova- 
nja, ker živi zgolj od najemnin po najemnih pogodbah. 

Pri by passih naletimo tudi na transakcije, ko je ustanovitev 
vzporedne družbe kombinira z izdajo različnih delnic, npr. 
prednostnih delnic z omejitvami upravljalskih pravic za druž- 
beni kapital, dočim so za zasebni kapital izdane navadne 
delnice. Na ta način manjšinski zasebni kapital dobesedno 
»uzurpira« sicer večinski družbeni kapital. V takih primerih 
DPS zahteva vzpostavitev navadnih delnic tudi za družbeni 
kapital ter vzpostavitev upravljalskih in drugih razmerij, ki 
ustrezajo velikosti dejansko vloženih deležev kapitala oz. pre- 
moženja. 

Zlasti v dejavnostih, ki so po letu 1990 doživele visoko rece- 
sijo, se kot pravilo ugotavljajo različne transakcije, s katerimi 
so podjetja reagirala na izgubo trga, na hiter padec povpraše- 
vanja itd. Podjetja so ustanavljala podjetja hčere, izločala so 
stranske dejavnosti in pri tem tudi iz povsem poslovnih nagi- 
bov uveljavljale soudeležbo zaposlenih kot družbenikov 
v hčerinskih podjetjih (tudi na Hrvaškem in v Srbiji). Povsem 
razumljivo je, da so bili v takšnih primerih na hčere prenešeni 
tudi učinki, oz., da je matično podjetje v formalnem smislu 
oškodovano, saj se dejavnost odvija v podjetjih-hčerah, ki so 
v delni ali večinski lasti zaposlenih. DPS skuša praktične 
primere, ki jih v vsej raznolikosti razkrivajo revizijska poročila, 
obravnavati kar se da življenjsko, vendar se dolgotrajna 
odsotnost lastninske zakonodaje ne da enostavno kompenzi- 
rati. Prav zaradi tega je v tožbenih postopkih pogost ugovor, 
da so transakcije opravljene skladno z veljavno zakonodajo 
(največkrat se navaja soglasje Agencije), oz. da ZLPP uvaja 
retroaktivnost, kar ni dopustno. 

4. V postopku revizij posebej izstopajo primeri podjetij, ki so 
svoje premoženje prenesla na Sklad. Ugovori se sklicujejo na 
nepristojnost SDK in DPS, ker so ta podjetja že olastninjena, 
oz. da zanje ne velja ZLPP. To se nanaša tako na različne 
transakcije, s katerimi je po določbah ZLPP podan sum oško- 
dovanja družbene lastnine, z, recimo, znanim lastnikom, 
kakor tudi za razpolaganje s kapitalom oz. njegovo prodajo 
brez cenitve in brez javnost postopka (dražba ali zbiranje 
ponudb). Podjetja imajo v takšnem primeru resda znanega 
lastnika (kapital je nominiran), vendar kapital s tem pri novem 
lastniku menda še ni avtomatično izgubil atributa »državni« 
oz. »družbeni«. Podjetja v Skladu s t. i. negativnim kapitalom 
so resda poseben problem, vendar ni nobenih tehtnih razlo- 
gov, da bi ta posebnost veljala tudi za solventna Skladova 
podjetja (npr. CERTA, BTO...). V praksi se ta dvojnost kaže 
kot izjema v sistemu, saj za ta podjetja v praksi ne velja 
zakonodaja, ki jo sicer morajo upoštevati vsa druga podjetja. 
Protislovnost takšne prakse se kaže npr. tudi v razlagah, da so 
s prenosom družbenega kapitala na Sklad, takšna podjetja 
postala zasebna in se zato ob prodaji nepremičnin tudi jav- 
nemu pravobranilcu odreka pristojnost, ki jo ima po zakonu 
o razpolaganju z nepremičninami. 

5. Zahtevki za razveljavitev pogodb v celoti ali posamičnih 
določb in dejanj so podani v primerih, ko so ugotovljene 

nezakonite prodaje nepremičnin, opreme itd. ali sklenjene 
škodljive pogodbe, ki zmanjšujejo premoženje v družbeni 
lasti. Do razveljavitve pogodb ali dejanj prihaja na primer 
zaradi: 
- prodaje osnovnih sredstev po ceni, ki je bistveno nižja od 
knjižne vrednosti, ni pa cenitve pristojnega cenilca, 
- neutemeljenih provizij ali popustov, 
- škodljivih dogovorov ob prevzemu dolga, 
- prodaje nepremičnin pod tržno vrednostjo ali zaradi brez- 
plačnih prenosov, 
- nezakonitih odpisov oz. prenosov zalog blaga na novo 
ustanovljena podjetja, 
- nepravilne izbire tečaja pri obračunu medsebojno sklenje- 
nih poslov, ki je povzročila zmanjšanje družbenega premo- 
ženja, 
- neustrezno dogovorjene najemnine za poslovne prostore, 
- izkazovanje fiktivnih obveznosti med družbenim in meša- 
nim podjetjem itd. 
Pri prodaji nepremičnin podjetja pogosto kršijo določbe 
zakona o prometu z nepremičninami, ker nezakonito objavijo 
javno dražbo, ne predložijo pogodb o prodaji javnemu pravo- 
branilcu, ne opravijo ocenitve nepremičnin pred prodajo itd. 

6. Poseben primer oškodovanja družbene lastnine so 
pogodbe o življenjskem zavarovanju vodilnih managersklh 
ekip podjetij v družbeni lasti, kombiniran z nezgodnim zavaro- 
vanjem, kjer je dogovorjeno, da gre po izteku nekajletne 
zavarovalne pogodbe, premija za doživetje posamični fizični 
osebi (delavcu-mangarju) ali njegovim družinskim članom. Po 
mnenju SDK in DPS ni nikakršnega poslovnega razloga, da bi 
se iz družbenega premoženja plačevalo življenjsko zavarova- 
nje z namenom, da je manager prejemnik premije. Proti temu 
govore tudi razlogi pravičnosti in enakosti delavcev, pa tudi 
določba 5. čl. ZOR o ekonomsko smotrni uporabi družbene 
lastnine. 

Do sedaj so podjetja praviloma sama odpravila to oškodova- 
nje vsaj tako, da so s spremembo zavarovalne pogodbe pre- 
uredila zavarovanje tako, da je upravičenec za izplačilo zava- 
rovalne vsote po poteku zavarovanja sklenitelj zavarovanja, to 
j. podjetje. Seveda pa ni izključeno, da bo podjetje oz. mana- 
gement, naknadno zopet vzpostavil, z nadaljnjo spremembo 
pogodbe, prvotno stanje v svojo korist. 

c) Postopek pred sodiščem 

Splošna ocena DPS in drugih angažiranih pravnikov je, da 
sodišča upoštevajo določbo ZLPP, da naj bo ta postopek 
hiter. Tako so sodišča praviloma že po enem oz. v roku do 
dveh mesecev razpisala pripravljalni narok in nato v nadalj- 
njem roku do enega meseca glavno obravnavo. Po hitrosti 
postopka še posebej izstopa Temeljno sodišče v Ljubljani. Do 
sedaj je na sodišču le v dveh pravdah postopek na prvi stopnji 
končan, s tem da bo sodba izšla pisno in ni bila objavljena 
hkrati z zaključkom obravnavanja. K takemu »finiširanju« 
sodnih postopkov pripomorejo, vsaj pri polovici vloženih 
tožb, pravdne stranke same, ki na naroku predlagajo odloži- 
tev obravnave zaradi priprav na sklenitev sodne ali izven- 
sodne poravnave. Pri tem je seveda v ospredju interes 
podjetja, ki hoče čimprej priti v situacijo, da se lahko lastnini 
po ZLPP. Dočim druga polovica toženih strank čaka na sodno 
odločbo. Te tožene stranke v odgovorih na tožbo zato tudi 
osporavajo aktivno legitimacijo DPS in njegov pravni interes, 
s čimer seveda posredno napadajo tozadevne določbe ZLPP- 
V tej zvezi izpostavljajo pomen revizijskega poročila kot 
takega, češ ali ga je res treba šteti za javno listino v skladu 
z odločbo prvega odst. 230. čl. ZPP. Pri pritrdilnem odgovoru 
bi podjetje moralo dokazovati, da ugotovitve SDK v revizij- 
skem poročilu niso točne. Zato seveda predlagajo, da sodišče 
naloži tožeči stranki, da dokaže resničnost ugotovitev v revi- 
zijskem poročilu. Do sedaj tovrstne sodne odločitve glede 
izvajanja dokaznega postopka še ni. Najbolj splošno in najbolj 
pogosto nasprotovanje tožbenim zahtevkom pa se identificira 
v splošno zatrjevani retroaktivnosti revizijskega postopka po 
ZLPP, ker da je zakonodaja v času preoblikovanja dopuščala 
ravnanje oz. postopanje, ki ga sedaj ZLPP graja in da so celo 
državni organi izdajali soglasja, ki sedaj ne veljajo (Agencija). 

Tožbeni zahtevki v zvezi z revizijskimi poročili po ZLPP vseka- 
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tor, objektivno gledano, predstavljajo zahtevno novost tako 
za sodišča kot za pravdne stranke, kajti tovrstne sodne prakse 
Pri nas je malo ali pa je sploh ni. Pri tem naj vseeno pouda- 
rimo, da je DPS, zaradi zakonsko določenega (kratkega) 30- 
dnevnega roka za ukrepanje, primoran hitro reagirati in da 
zaenkrat še obvladujemo situacijo. Možnost obvladovanja 
situacije in s tem ukrepanje bo bistveno manjša z narašča- 
njem števila opravljenih revizijskih postopkov, če ne bodo 
hkrati vendarle stekle priprave za izboljšanje že tolikokrat 
Predočenih kadrovskih in materialnih ooaoiev dela DPS v RS. 
Ta del poročila je že obravnavala Komisija Državnega zbora 
za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja druž- 
bene lastnine na svoji 25. seji dne 10. 2. 1994 in ga sprejela. 
Navedeni Komisiji DPS RS redno mesečno poroča o aktivno- 
stih družbenih pravobranilcev v Republiki Sloveniji na tem 
Področju. 

2. Drugo 

Težišče delovanja DPS v letu 1993 je seveda bilo najprej na 
laganju zahtev za revizije na podlagi lastne ocene oz. na 
Pobude drugih skladno z določbo 49. člena ZLPP in kasneje 
seveda na aktivnostih v zvezi s prejetimi poročili. Poleg aktiv- 
nosti, povezanih z revizijskimi poročili, so se DPS v zvezi 
* varstvom družbene lastnine ukvarjali predvsem s problema- 
tiko volitev delavskih svetov v podjetjih v družbeni lastnini, 
Predstavnikov družbenega kapitala v delniških družbah in 
družbah z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini, s posa- 
mičnimi primeri denacionalizacijskih upravičencev v povezavi 
s problemi v podjetju ter imenovanjem direktorjev. Ob poteku 
mandatov delavskih svetov so podjetja največkrat hotela, da 
bi delavski svet kar sam sebi podaljšal mandat vse do izvedbe 
lastninskega preoblikovanja podjetja. DPS smo vztrajali na 
spoštovanju določb zakona o podjetjih, ki takega podaljševa- 
nja mandata organu upravljanja ne dopušča. Da bi zagotovili 
tegitimiteto organa upravljanja v procesu lastninskega preo- 
blikovanja podjetja, smo vztrajali na izvedbi volitev delav- 
skega sveta skladno z določbami zakona o podjetjih. Tudi pri 
samih volitvah večkrat prihaja do zapletov, ker ni več podrob- 
nejših zakonskih določil oz. pravil glede izvedbe volitev, 
določbe statutov podjetij pa so glede tega izredno skope. 

V primerih, ko število glasov v skupščinah podjetij v mešani 
lastnini, ki pripadajo družbenemu kapitalu, ni usklajeno s sta- 
njem dejanskih vložkov kapitala, smo zahtevali uskladitev 
s stanjem vložkov v osnovnem kapitalu družbe. Na ta način je 
bilo preprečeno odločanje v korist zasebnega kapitala na 
Škodo družbenega kapitala pri delitvi in razporejanju dobička. 

Tudi na področju oddajanja stavbnih zemljišč so družbeni 
Pravobranilci večkrat posredovali in pred sodišči zahtevali 
ugotovitev ničnosti pogodb, ki so jih skladi stavbnih zemljišč 
Posameznih občin sklenili s podjetji. V številnih primerih je 
bila kršena zakonska določba, po kateri je treba stavbna 
zemljišča oddati za gradnjo na podlagi javnega razpisa, zato 
je oddajanje le-teh brez javnega razpisa nezakonito ter omo- 
goča favoriziranje enega podjetja na škodo drugih. 

V več primerih so podjetja objavila javno dražbo nepremičnin, 
Pri čemer pa niso spoštovala določbe 44. člena ZLPP, po 
kateri podjetje, dokler se ne preoblikuje v skladu s tem zako- 
nom, lahko samo s soglasjem Agencije prodaja sredstva večje 
vrednosti, ki presegajo tolarsko protivrednost 1.000.000 ECU 
ali 10% knjižne vrednosti družbenega kapitala. Podjetja smo 
opozorili na navedeno zakonsko določbo in v posameznih 
Primerih tudi obvestili Agencijo. Bilo je tudi več primerov 
javnih dražb, ko je bilo podcenjeno družbeno premoženje in 
smo v takih primerih zahtevali razveljavitev dražb in sklenje- 
nih pogodb ali pa se kot stranski intervenienti vključili 
v pravdne postopke. 

DPS so nadalje tudi posredovali v primerih neodplačnega 
Prenosa uporabe zemljišč in nepremičnin v družbeni lasti na 
družbe v mešani lastnini, ki so nato hotele te nepremičnine 
odplačno odtujevati. 

Pritožbeno sodišče je v pritožbi DPS RS ugodilo in razvelja- 
vilo vpis družbe v sodni register ter zadevo vrnilo prvostop- 

nemu sodišču, le-to pa še ni ponovno odločilo o predlaganem 
vpisu družbe v sodni register, čeprav je poteklo že nekaj 
mesecev od odločitve pritožbenega sodišča. V posledici tega 
konkretna družba, katere vpis je razveljavljen, deluje še naprej 
kot družba, čeprav je po formalnem stanju v sodnem registru 
vpisana kot družbeno podjetje. Od vpisane pravno organiza- 
cijske oblike je odvisen organ upravljanja. Pri družbenem 
podjetju je to še vedno delavski svet, medtem ko družbo 
upravlja upravni odbor oz. skupščina. 

Seveda pa so se DPS ukvarjali tudi s sodnimi zadevami, kjer 
so se postopki pred sodišči začeli v letu 1992 in prej, pa še 
niso pravnomočno končani. 

III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja (v nadaljevanju: 
DPS) so v letu 1993 obravnavali 1574 zadev s področja varstva 
pravic delavcev iz delovnega razmerja. 

Potrebno je poudariti, da je bilo delovanje DPS na področju 
varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja praviloma pre- 
ventivno, usmerjeno k preprečevanju oz. odpravi kršitev pred 
sprožitvijo spora na sodišču. Ugotavljamo, da se zakonodaja 
krši tudi zaradi nepoznavanja, zato smo posredovali ustrezna 
pravna mnenja po zaprosilu tako posameznikom, strokovnim 
službam podjetij kot tudi zasebnim delodajalcem. 

Tako kot v preteklem letu se težka gospodarska situacija 
odraža tudi v letu 1993 v strukturi obravnavanih zadev. Zato 
so bili v sklopu delovnih razmerij najpogosteje obravnavani 
problemi v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja zaradi 
trajnih presežkov, problemi v zvezi z denarnimi terjatvami 
(OD, nadomestila, odpravnine), sledili pa so primeri disciplin- 
skih ukrepov ter odpovedi delovnega razmerja pri zasebnih 
delodajalcih. Pri problematiki presežnih delavcev oz. pri dolo- 
čanju delavcev, katerih delo postane trajno nepotrebno, pri- 
haja predvsem do naslednjih kršitev predpisov: 

- ugotavljanje trajnih presežkov delavcev brez programa, 
- neupoštevanje s kolektivnimi pogodbami in zakoni določe- 
nih meril, 
- programi razreševanja presežkov delavcev dejansko ne 
vsebujejo ukrepov za preprečitev prenehanja ali za omilitev 
prenehanja delovnega razmerja, 
- programi delavcev se sprejemajo sočasno s sklepi o prene- 
hanju delovnega razmerja, torej ne temeljijo na dokončnem 
programu razreševanja presežnih delavcev v smislu 35. čl. 
ZDR in 13. člena splošne kolektivne pogodbe za gospodar- 
stvo, 
- podjetja oz. delodajalci ne upoštevajo kogentne določbe 
ZDR glede dvostopnosti odločanja v podjetju, sicer ni pogojev 
za sodno varstvo, 
- trajno presežnim de!avcem v odpovednem roku ne prizna- 
vajo pravice do izrabe letnega dopusta in do regresa za letni 
dopust, 
- delavcem ne izplačajo odpravnine do izteka odpovednega 
roka oz. največkrat sploh ne, ker ni denarja niti za redno 
izplačilo plač, 
- samodejne »transformacije« začasnih presežkov v trajne, 
- izdaja nezakonitih sklepov o prenehanju delovnega raz- 
merja zaščitenim kategorijam delavcev iz 36. d čl. ZDR, 
- pri določanju delavcev, katerim začasno ni mogoče zago- 
toviti dela in se jim odredi čakanje na delo, je pogosto, da 
odredijo delavcem čakanje na delo, ne da bi upoštevali za to 
določene kriterije v smislu 36 b čl. ZDR, poleg tega pa čedalje 
bolj stopa v ospredje problem delavcev invalidov, katerih je 
sorazmerno največ na čakanju na delo, ker stanje invalidnosti 
vpliva na njihovo delovno uspešnost, saj gre predvsem za 
starejše delavce. 

V zvezi z določanjem trajno presežnih delavcev izstopa tudi 
ugotovitev, da delavski zaupniki oz. organi, ki predstavljajo 
delavce, nimajo potrebne strokovne pomoči, ko sodelujejo 
v postopkih ugotavljanja presežnih delavcev, da bi lahko 
zavarovali pravice delavcev ali pa so pasivni, ker se bojijo za 
svojo zaposlitev, čeprav zakon varuje njihovo zaposlitev 
s tem, da jim delovno razmerje ne more prenehati kot trajno 
presežnim delavcem. 
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Res da zakon o delovnih razmerjih jasno določa postopek in 
organe, ki sodelujejo pri pripravi, sprejemanju in realizaciji 
programa razreševanja trajnih presežkov delavcev, v praksi 
pa niso osamljeni primeri, ko se zadeve izvajajo tudi tako, da 
se sklepi o prenehanju delovnega razmerja na podlagi progra- 
mov »antidatirajo« in dejansko gre delavec takoj v odprto 
brezposelnost, torej na zavod za zaposlovanje. Ker gre 
v naštetih primerih za kogentne zakonske norme, ki jih ni 
možno spreminjati s kolektivno pogodbo podjetja, s splošnim 
aktom ali pa celo s sklepom organa upravljanja, je kakršnakoli 
odločitev, ki je sprejeta v nasprotju z določbo zakona, izpod- 
bojna. Tudi udeležba reprezentativnih sindikatov v postopku 
pri sprejemanju programa za razreševanje trajnih presežnih 
delavcev je jasno opredeljena v 35. čl. ZDR, pa je nemalokrat 
zaobiđena, ker se poslovodne strukture sklicujejo na dejstvo, 
da delavci niso organizirani v sindikatu, ter da nimajo koga 
pritegniti v postopek. Sprejemanje in določanje programov 
brez sodelovanja sindikatov pomeni tako napako v postopku 
sprejemanja, da program ne more biti veljaven. Gre za 
bistveno kršitev pravil postopka. Zaradi bistvenih kršitev pra- 
vil postopka pri sprejemanju programa, so tudi posamične 
odločbe, sprejete na podlagi tega programa, nezakonite. 

Gospodarska situacija nedvomno zahteva racionalno kadrov- 
sko politiko in je povsem razumljivo, da skušajo organizacije 
zmanjšati število delavcev in hkrati optimalno reorganizirati 
delo preostalih delavcev. Da bi se na najbolj lahek način 
znebili odvečnih delavcev, podjetja in družbe izvajajo poeno- 
stavljene postopke, kar pa pomeni neposredno kršitev pravic 
delavcev. Tu so mišljene predvsem navidezne razporeditve 
v druge organizacije, ukinjanje delovnih mest itd. Delavci, ki 
so na tak »poenostavljen« način izgubili delo, bodo, če le 
izkoristijo ustrezna pravna sredstva, vrnjeni nazaj na delo. 
V obravnavanih primerih DPS na strani prizadetih delavcev 
prijavi udeležbo pred sodišči združenega dela. Podjetja torej 
ne računajo s tem, da bodo pristojna sodišča odločala na 
podlagi zakona, temveč pričakujejo, da bodo sodišča odlo- 
čala na podlagi ekonomskega položaja posamezne organiza- 
cije. Skratka, če se bo v praksi nadaljeval takšen odnos do 
spoštovanja z zakonom in kolektivnimi pogodbami predpisa- 
nih postopkov, obstaja realna možnost, da se bo število spo- 
rov še povečalo. 

Gledano z vidika možnosti spremembe obstoječega stanja 
pravne varnosti zaposlenih, verjetno ni odveč ugotovitev, da 
se bo država morala vključiti v ta postopek bolj tvorno, prav 
tako pa tudi delodajalci in delojemalci, slednji preko svojih 
organizacij in združenj. Največje breme za uveljavitev pravne 
varnosti pa bo gotovo nosila država, ki bo morala na novo 
oblikovati delovno pravno zakonodajo in sicer ne le njen 
materialni del, ampak tudi formalno delovno pravo, ki bo 
v pozitivni pravni ureditvi kompatibilno z ekonomskimi razme- 
rami, v katerih se je znašel delavec. 

Ob obravnavani problematiki ni moč spregledati tudi dejstev, 
da delodajalci izrabljajo nevednost oz. nepoučenost delavcev 
tako, da prihaja do sporazumnega prenehanja delovnih raz- 
merij in delavci šele na zavodu za zaposlovanju ugotovijo, da 
so bili izigrani, saj jim v smislu prve alineje 19. člena Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposeldnosti 
denarno nadomestilo ne pripada, ko je delovno razmerje 
prenehalo po sporazumu. Zato je bila več kot nujna spre- 
memba navedenega zakona, ki v svojem 4. členu izrecno 
nalaga delodajalcu, da vnaprej pisno opozori delavca na 
posledice danega soglasja. Prav tako je treba pri določanju 
trajno presežnih delavcev opozoriti na dejstvo, da se veliko- 
krat upoštevajo želje delavcev, da so razvrščeni med presežne 
delavce, delavci pa morajo podpisati izjavo, da ne bodo zahte- 
vali odpravnine, ki gre presežnim delavcem v skladu z zako- 
nom. Pogoste so tudi kršitve določbe splošne kolektivne 
pogodbe, da morajo biti odpravnine presežnim delavcem 
izplačane najkasneje do izteka odpovednega roka. 

V zvezi s problematiko trajnih presežnih delavcev je treba tudi 
ugotoviti kršitev določbe 36. d člena zakona o delovnih raz- 
merjih glede posebnega varstva invalidov. V nasprotju z jasno 
določbo zakona so delavci invalidi bili določeni kot začasni 
presežki ter so imeli takšen status skoraj 12 mesecev, nato pa 

so jim bile izdane odločbe o prenehanju delovnega razmerja, 
ki so seveda prav tako nezakonite. Pri takem ravnanju se 
podjetja največkrat sklicujejo na dejstvo, da so v to prisiljena 
zaradi težke gospodarske situacije. 

Poleg naštetih pojavnih oblik nezakonitosti v zvezi s trajnimi 
presežki delavcev pa DPS ugotavljamo še druge kršitve 
delovno pravne zakonodaje kot: 

-neizplačevanje OD oz. izdaja vrednostnih bonov namesto 
OD, nadomestil, odpravnin, jubilejnih nagrad, 
- neizvrševanje pravnomočnih sodnih odločb sodišč združe- 
nega dela (reintegracija delavcev), 
- nezakonite odpovedi delovnih razmerij delavcem, zaposle- 
nih pri zasebnih delodajalcih, 
- kršitev postopkov ugotavljanja znanj in zmožnosti za 
opravljanje del in ugotavljanja pričakovanih rezultatov. Zaradi 
zahtevnosti postopka se delodajalci raje poslužujejo 
postopka ugotavljanja presežnih delavcev. 

Vse te kršitve pa kažejo na dejstvo, da se pravna varnost 
delavcev takorekoč iz leta v leto poslabšuje, postopki pred 
sodišči potekajo predolgo, vse to pa je samo v prid kršiteljem 
zakonitosti. 

Kljub obsežni in dokaj dobro organizirani sindikalni pravni 
pomoči na področju varstva pravic delavcev, se še vedno 
precej delavcev zateka po pomoč k DPS. Tu so zajeti tudi 
delavci, ki niso organizirani v nobenem sindikatu, kar je zlasti 
prisotno pri podjetjih tik pred stečajem. Niso pa redki primeri, 
ko iščejo pravno pomoč delavci, ki so zaposleni brez vsakršne 
pogodbe pri zasebnih delodajalcih. V večini teh primerov je 
potrebno ugotoviti, da so delavci vse premalo seznanjeni 
s svojimi pravicami in možnostmi, ki so jim zakonsko omogo- 
čene. Podobna ugotovitev velja tudi za zasebne delodajalce in 
podjetnike. 

Glede na dejstvo, da so sodišča združenega dela preobrem- 
njena in da so vsled tega postopki dolgotrajni in pogosto 
neučinkoviti, bi se bilo treba vse bolj posluževati nepravdnih 
oz. izvensodnih posotopkov, saj so pogosto takšni načini 
veliko hitrejši in zato tudi za delavce bolj učinkoviti. Z drugimi 
besedami povedano, bi na ta način bila sodišča združenega 
dela razbremenjena. Za realizacijo tega pa bi se morala 
bistveno pospešiti intervencija oz. ukrepanje inšpekcije dela- 

Nesporna je ugotovitev, da je to edini organ, ki je po zakonu 
o delovnih razmerjih pristojen za nadzor nad uporabo zako- 
nov in drugih predpisov s področja delovnih razmerij. Koliko' 
bi inšpekcija dela ukrepala v okviru pooblastil in izdaja'3 

••ureditvene« odločbe ter s tem naložila odpravo kršitve, stor- 
jene z dejanjem, kakor tudi zagotovila izpolnjevanje obvezno- 
sti, ki jih zakon in kolektivne pogodbe nalagajo delodajalcem 
bi prav gotovo pripad zadev na sodišču združenega dela 
upadel. 

Kršitve se pojavljajo tudi pri prevzemu na delo v drugo organi- 
zacijo v skladu z ZTPDR in splošno kolektivno pogodbo za 
gospodarstvo. V konkretnih primerih so DPS opozarjali, da 
mora pogodba vsebovati seznam delavcev, ki bodo prevzet' 
na delo v drugo organizacijo in ne zgolj število prevzeti'1 

delavcev. Upoštevane pa morajo biti tudi omejitve razporeja- 
nja iz kraja v kraj, delavcu mora biti izdana pisna odločba 'n 

z njim mora biti sklenjena tudi pogodba o zaposlitvi z novim 
delodajalcem. 

Za leto 1993 so značilne tudi večje dopolnitve oz. sprememb® 
delovno pravne zakonodaje, med drugim sprejem kolektivne 
pogodbe za gospodarstvo, spremembe kolektivne pogodb® 
za negospodarske dejavnosti, zakon o spremembah in dopol- 
nitvah negospodarske dejavnosti, zakon o spremembah 'n 

dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, zakon o reprezentativnosti sindikatov, 
zakon o samoupravljanju delavcev in drugi. Glede navedenih 
novosti na zakonodajnem področju se šele oblikuje sodna 
praksa. 

Poleg nuđenja strokovne pomoči in sodelovanja v delovnih 
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sporih na strani delavcev so DPS sprožali spore tudi na 
Podlagi določbe 66. čl. ZTPDR za varstvo družbene lastnine, 
la določba daje DPS aktivno legitimacijo, da zoper dokončno 
odločitev disciplinskega organa druge stopnje sproži pred 
Pristojnim sodiščem združenega dela sodni postopek, če 
"gotovi, da je bila odločba tega organa nezakonita, oz. 
»Škodo družbene lastnine. Poslovodni organ namreč ne more 
iadržati njene iz'vršitve, kakor tudi ne spodbijati odločitve 
disciplinskega organa druge stopnje pred pristojnim sodiš- 
ču, kar pa lahko stori DPS. 

Jja podlagi določbe 32. člena zakona o sodiščih združenega 
"Sla daje DPS za sklenitev poravnav soglasje oz. izjavo, da 
Poravnavi ne nasprotuje. Ker število obravnavanih zadev pred 
Sodišči združenega dela iz leta v leto narašča, s tem narašča 
'udi število denarnih zahtevkov, kjer najbolj pogosto prihaja 
Jo sklenitve poravnav, se je v preteklem letu povečalo tudi 
s'evilo danih tovrstnih soglasij, predvsem na ravni DPS RS 
'aradi nedelovanja oz. odsotnosti občinskih DPS. 

tužbeni pravobranilci so se tudi v letu 1993 posluževali 
Postopkov oz. poti, ki so se izoblikovali tekom obstoja inštitu- 
te družbenega pravobranilca samoupravljanja, prav tako pa ludi sredstev in pooblastil, ki izhajajo iz zakona o družbenem 
Pravobranilcu samoupravljanja, sodelovali s sodišči, inšpek- 
C|jskimi službami, SDK, ustreznimi ministrstvi ter inštituti. 

IV' STATISTIČNI PRIKAZ 

'z tabele 2 je razvidno, da so DPS v Republiki Sloveniji v letu 
'993 obravnavali skupno 2.437 zadev, od katerih so zaključili 
£227 oz. 91% zadev, v naslednje leto pa so jih prenesli 210 oz. 
v«. Hkrati je iz te tabele razvidno koliko zadev je obravnaval 

11 zaključil posamezni DPS. 

'■•tabele 3, ki obravnava zadeve po vsebini, je razvidno, da je 
oz. 20% zadev uvrščenih v področje varstva družbene 

astnine. V teh primerih gre v večini za vprašanja v zvezi 
J lastninjenjem podjetij in denacionalizacijo ter vprašanja 
. zvezi z upravljanjem in organi podjetij v družbeni in mešani 
asti. Hkrati pa so tu zajeta tudi vsa do konca leta 1993 prejeta 
Azijska poročila. Podrobnejši podatki o aktivnosti DPS 
zvezi s prejetimi revizijskimi poročili so zajeti v tabeli 5. 

primerov, ki so uvrščeni v področje delovnih razmerij, je 1.574 
*jz. 65%. V teh primerih gre za problematiko kršitev pravic 
?elavcev oz. za kršitev delovnopravne zakonodaje, kjer 
Vstopa problematika presežnih delavcev tako po številu kot 
1)0 teži problemov. 

^ tabeli 4 so prikazana pravna in nepravna sredstva, ki so jih 
"Porabili DPS. Pretežno so DPS tudi v tem letu preventivno 
delovali, saj so v 82% uporabili nepravna sredstva s posredo- 
vanjem nasvetov, mnenj, predlogov, pobud, informacij itd. 
"elavcevm, organom podjetij, delodajalcem, občanom in dru- 
9irn subjektom. Tu so upoštevane tudi aktivnosti DPS v zvezi 
'revizijami, in sicer tisti primeri, ko DPS niso ugotovili oško- 
dovanja družbene lastnine in tisti, ko so podjetja oškodovanja 
"a zahtevo DPS, pred potekom 30-dnevnega roka od prejema 
®vizijskega poročila, odpravila. 

J' 10% so DPS posegli po ustreznih pravnih sredstvih. Tu so 
upoštevane vložene tožbe na podlagi prejetih revizijskih poro- 
jj^in druge ter udeležba v postopkih pred sodišči združenega 

8% so DPS zabeležili tudi »druge« aktivnosti. Te se kažejo 
^gosto v nuđenju pravne pomoči občanom in njihovem 
^Tierjanju na pristojne občinske organe oz. službe, ker ne 
?re za pristojnosti DPS, udeležba DPS na različnih sestankih 

Tabela 2 
Obravnavane zadeve v letu 1993 
Zap. Družbeni pravobranilec 
štev. samoupravljanja 

1992 1993 . Zak- 
ljuče- 
no v 
1993 

Prene- 
šeno 
v na- 
sled- 

nje 
leto 

1. Celje, Slov. Konjice, Laško, Šmarje pri 
Jelšah, Šentjur' 

2. Domžale' 
3. Jesenice" 
4. Kamnik 
5. Koper, Izola, Piran, Sežana 
6. Kranj* 
7. Krško' 
8. Ljubljana-Center, Bežigrad, Šiška, Mo- 

ste-Polje, Vič-Rudnik, Litija, Grosuplje' 
9. Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, Slov. Bi- 

strica' 
10. Mozirje' 
11. Murska Sobota, Lendava, G. Radgona, 

Ljutomer' 
12. Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina, Tolmin' 
13. Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje 
14. Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica 
15. Ptuj, Ormož' 
16. Radovljica' 
17. Radlje ob Dravi, Dravograd 
18. Ravne na Koroškem 
19. Ribnica in Kočevje' 
20. Slovenj Gradec' 
21. ŠkofjaLoka" 
22. Velenje' 
23. Trbovlje' 
24. Tržič' 
25. Vrhnika, Logatec" 
26. Žalec' 
27. Družbeni pravobranilec samoupravalja- 

nja RS 

12 

3 
22 

296 223 211 

29 27 26 

54 54 51 
176 186 164 

374 

269 

67 164 157 7 
222 220 220 

212 
.277 

11 
184 
177 
254 

134 
307 
139 

45 
171 
400 

42 
156 
308 

3 
15 
92 

268 264 

113 110 

321 
245 

306 
212 

15 
33 

Skupaj: 3.182 2.437 2.227 210 

'Družbeni pravobranilec ni deloval, ni deloval vse leto, občasno ga nadomešča 
pooblaščeni družbeni pravobranilec iz druge občine ali dela le strokovni delavec. 

Tabela 3 

Obravnavane zadeve po vsebini v letu 1993 

Zap. 
štev. Vsebina 1992 

1. Varstvo družbene lastnine 438 
2. Delovna razmerja 2.358 
3. Ostalo 439 

Struk- 
tura 
% 
13 
73 
14 

1993 

Skupaj Od tega 
revizije 

484 168 
1.574 

379 

Struk- 
tura % 

20 
65 
15 

Skupaj: 3.235 100 2.437 168 100 

1993 

Struk- 
tura % 

Tabela 4 
Pravna in nepravna sredstva, ki jih je uporabil družbeni pravo- 
branilec v letu 1993 
Zap. 
štev. Vrsta uporabljenih truk- 

sredstev 1992 tura % 
1. Nepravna sredstva (mne- 
nja, predlogi, nasveti, opozo- 
rila) 3.289 
2. Pravna sredstva (ovadbe, 
postopki pred sodišči, tožbe) 117 3 246 
3. Druge aktivnosti 274 8 218 

89 2.133 82 

Skupaj: 3.680 100 2.597 

10 
8 

100 
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Pregled obdelave revizijskih poročil, vloženih tožb in drugih 
aktivnosti družbenih pravobranilcev samoupravljanja v Repu- 
bliki Sloveniji za leto 1993   
Zap. štev. - Vsebina    Število 
1. Prejeta revizijska poročila 1 = 5 + 6  , iL.168 

2. Revizijska poročila, na podlagi katerih je DPS vložil tožbo 65 
3. Revizijska poročila, kjer DPS ni ugotovil oškodovanja 
(tabela la) 68 

4. Revizijska poročila, kjer so podjetja odpravila oškodov. 
družb, lastnine na zahtevo DPS brez vložitve tožbe (tabela I. b) 

13 
5. SKUPAJ zaključena rev. poročila (2 + 3 + 4) 14® 
6. Revizijska poročila v obdelavi 22 
7. Vložene tožbe (tabela I. c) 60' 
6. Umik tožbe (tabela I. č) \ 
' Podatka pod zap. štev. 2 in 7 nista identična, saj je lahko na 
posamezno revizijsko poročilo vloženih ena ali več tožb, 
lahko pa je na več revizijskih poročil vložena le ena tožba. 
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Pri tim. »metiranju« predloga zakona o obrambi 
- Poročevalec št. 12, 21. marec 1994 — so v obra- 
zložitvi zakona na straneh 67 do 70, stolpci natis- 
njeni v napačnem zaporedju. Zato tokrat ponavlja- 
mo natis celotne obrazložitve zakona o obrambi. 

Stavni zbor je na 12. seji 26. 10. 1993 sprejel predlog zakona 
0 obrambi in naložil Vladi da predlog zakona pripravi za 
drugo obravnavo. Državni zbor je obenem sprejel več stališč 
"i sklepov v zvezi s pripravo predloga zakona za drugo obrav- 
1 avo. 

C$a stališča in sklepe Državnega zbora je predlagatelj proučil 
f1 jih upošteval pri pripravi zakonskega predloga. Obenem je 
M seznanjen z mnenjem predsednika republike z dne 3. 12. 
'993 in mnenjem komisije za politični sistem Državnega sveta 
*dne 13. 9. 1993. 

'• V splošnih določbah je v skladu z mnenjem sekretariata za 
'skonodajo in pravne zadeve razširjena vsebina s tem, da je 
'5. členu posebej določena razlaga oziroma pomen pojmov, 

se v zakonskem besedilu najpogosteje uporabljajo. V tej 
določbi so zajeti najpomembnejši pojmi, kot je vojaška, 
civilna obramba, obrambne sile, izredno vojno stanje in drugi. 

]/ skladu s sklepom Državnega zbora, ki ga je sprejel na 16. 
59jI 20. 12. 1993 ob sprejemu resolucije o izhodiščih zasnove 
"scionalne varnosti, je predlagatelj ponovno proučil organi- 
*acijo in delovanje Narodne zaščite v miru, v izrednem in 
bojnem stanju. 

^ obstoječem zakonu o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91) 
'8 Narodna zaščita opredeljena kot del obrambnih sil, njeni 
Mpadniki pa so izenačeni s pripadniki Teritorialne obrambe 
W3. člen). Zakon določa, da je Narodna zaščita organizirana 
oblika delovanja za opravljanje določenih varnostnih nalog in 
'a vključevanje v oborožen boj in druge oblike odpora (64. 
fon); pristojnosti za njeno organiziranje in pripravljanje ter 
delovanje pa so vezane na ministra za obrambo in ministra za 
"otranje zadeve (71. člen). Predlagatelj je ponovno ocenil, da 
,afca zasnova Narodne zaščite ni več mogoča ne iz ustavno- 
pravnih niti vsebinskih razlogov. Tega mnenja je bil tudi 
Stavni zbor ob prvi obravnavi predloga zakona o obrambi, 
Sa/ ni sprejel nobenega posebnega stališča glede Narodne 
**Sčite. 

® 124. členom ustave je jasno in nedvoumno opredeljena 
Akcija obrambe države. Tudi v resoluciji o izhodiščih zas- 
nove nacionalne varnosti (Ur. I. RS št. 71/93) je povsem jasna 
'oiitev obrambnega in varnostnega sistema ter sistema zaš- 
ita in reševanja. Glede na navedeno je temeljni namen 
Obrambnega sistema odvračanja zunanjega napada in 
obramba države, če do napada nanjo pride. Obrambnega 
si$tema in njegovih zmogljivosti zato ne bi smeli uporabljati 
'a obvladovanje notranjih varnostnih razmer, saj je to 
Področje, ki je v izključni pristojnosti organov in dejavnikov 
"amostnega sistema. 

Slede na navedeno je potrebno Narodno zaščito opredeliti 
pljučno kot sestavni del obrambnih sil za opravljanje dolo- 
čnih nalog vojaške obrambe. V tem smislu so tekle tudi 
P'iprave pri uspostavljanju obrambnega sistema po osamo- 
svojitvi države. Nov organizacijsko mobilizacijski razvoj Teri- 
'Orialne obrambe je bistveno zmanjšan tudi zato, ker je pred- 
pono, da bo del nalog, ki bi jih sicer morale opravljati 
Prostorske vojaške enote, opravljala Narodna zaščita. Pri tem 
19 bistveno tudi to, da je organizacija Narodne zaščite zelo 
Prožna in jo je mogoče zelo enostavno prilagajati potrebam 
\ Posamezni lokalni skupnosti, saj ni sestavljena iz vojaških 
ormacij kot to velja za klasično vojaško organizacijo. Predla- 
gatelj zato ponovno predlaga, da se Narodna zaščita v zakonu 
Opredeli kot posebej organiziran del obrambnih sil (3. člen), ki 
"a se ne uporablja v miru. Organizacijske in druge rešitve na 
"arnostnem področju na podlagi varnostnega samoorganizi- 
'*nja državljanov, ljudske iniciative in podobno bo zato 
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potrebno urediti s sistemsko zakonodajo na področju javne in 
notranje varnosti. Nikakor pa teh rešitev ni mogoče nadome- 
stiti oziroma jih dajati v pristojnost vojaške organizacije 
kakršna je Narodna zaščita. 

2. V poglavju o dolžnostih in pravicah državljanov je nova 
določba 7. člena, ki ureja pravico do samoobrambe državlja- 
nov v vojnem stanju. V prvotnem besedilu je bila posebej 
izrecno predvidena le pravica do organiziranja in izvajanja 
nevojaških oblik obrambe. V skladu s III. poglavjem resolucije 
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti je sedaj ta pravica 
predvidena v omenjeni določbi le za vojno stanje in pogojena 
z enotnim poveljstvom, nošenjem oznake pripadnosti Sloven- 
ski vojski in odkritim nošenjem orožja. Državljani, ki bi se na 
tej podlagi vključili v obrambo države, so statusno izenačeni 
z vojaškimi osebami, obenem pa so se dolžni podrediti naj- 
bližjemu vodstvu Narodne zaščite, vojaškemu poveljstvu ozi- 
roma enoti. V 73. členu je v tem smislu tudi naloženo načel- 
niku Narodne zaščite, da poskrbi za vključitev takih državlja- 
nov v organizacijo Narodne zaščite. Takšne rešitve so nujne, 
da bi se v vojnem stanju zagotovilo enotno in usklajeno 
izvajanje vojaške obrambe ter ustrezno pravno varstvo po 
mednarodnem vojnem pravu. 

Pri določbah (10. člen), ki urejejo delovno dolžnost, je poleg 
spodnje starostne meje predlagana še gornja (63 oziroma 55 
let). 

V skladu s stališči Državnega zbora in mnenjem sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve je dopolnjen tudi del določb, 
ki urejajo zbiranje, uporabo in varstvo osebnih podatkov (20., 
21. in 22. člen). Dopolnjene rešitve so bolj restriktivne, za vse 
vrste zbirk osebnih podatkov je določen namen zbiranja, 
upravičenci do uporabe in odgovornost za varstvo. Jasneje in 
natančneje je urejena pravica državljana do vpogleda 
v osebne podatke, ki jih o njem hrani upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve. Črtana je določba, po kateri je upravni 
organ pristojen za obrambne zadeve, zbiral tudi podatke za 
načrtovanje izmika, evakuacije in racionirane preskrbe. Zato 
bo potrebno ustrezne določbe vključiti v področne zakone, da 
bi se zagotovilo izvajanje teh nalog v vojni. 

3. Obrambni ukrepi so dopolnjeni v skladu z razpravo ob prvi 
obravnavi predloga zakona. Pristojnosti za predlaganje posa- 
meznih ukrepov za pripravljenost v izrednem stanju oziroma 
ob povečani nevarnosti napada na državo ali neposredni vojni 
nevarnosti (24. člen) so dodatno razdelane v delu zakona, ki 
ureja vodenje in nadzor nad obrambo. Pripadniki kurirske 
službe so statusno izenačeni s pripadniki enot za zveze (26. 
člen). 

Poenostavljena je ureditev glede aerosnemanja in drugih razi- 
skav (31. člen) v skladu s stališčem Državnega zbora. Posebno 
pooblastilo se zahteva le v primeru, če se ta dejavnost izvaja 
za izdelavo kartografskih publikacij. Pri tem gre za dejavnost, 
ki je v državnem interesu in je ni mogoče prepustili komurkoli, 
če se želi ohraniti enotnost kartografskega sistema in publi- 
kacij. 

V skladu s prvo obravnavo in resolucijo o izhodiščih zasnove 
nacionalne varnosti je natančno opredeljen obseg strokovnih 
obveščevalno varnostnih nalog na področju obrambe države 
(32. člen) ter natančno določeno kjer in katere od teh nalog 
opravlja nobveščevalno ■varnostna služba ministrstva (33. in 
36. člen). Prav tako so podrobneje razmejena pooblastila, ki 
jih imajo osebe, ki opravljajo strokovne obveščevalno var- 
nostne naloge. 

4. V poglavju o obrambnih silah se urejata Slovenska vojska in 
Narodna zaščita. 

4. 1. Dopolnjene so določbe, ki urejejo organizacijska vpraša- 
nja in sestavo vojske. Določbe so vsklajene z resolucijo 
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, pri čemer so upo- 
števana tudi stališča Državnega zbora ter mnenje sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve. Zaradi pomislekov ali zakon 
dovolj natančno skladno s 124. členom ustave določa obseg 
obrambe, se v predlogu zakona določa (41. člen), da vojsko 
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sestavljajo združene taktične in operativne enote, ki so name- 
njene za vse oblike in vrste bojnega delovanja na celotnem 
državnem ozemlju ter enote, ki so oblikovane po teritorialnem 
načelu. Organizacija vojske naj bi bila enotna brez delitve na 
zvrsti (kopenska vojska, letalstvo in protiletalska obramba ter 
mornarica) kar je sicer značilno za vse klasične vojaške orga- 
nizacije. Že z zakonom pa bi določili rodove (pehota, artilerija, 
letalstvo in drugi) in službe v vojski (intendantska, tehnična in 
druge). 

Predlagatelj je dopolnil tudi določbo 42. člena, s katero se 
ureja zaščita oznak obrambnih sil ter uniform in vozil Sloven- 
ske vojske. 

Predlagatelj je proučil tudi predlog (Državni zbor), da bi se 
namesto besede »Generalštab« uporabljal ustreznejši pojem. 
Pri tem je ponovno ugotovil, da se v večini primerljivih držav 
uporablja ta pojem, kar velja tudi za ureditve, ki imajo institu- 
cijo generalnega inšpektorja, zato predlaga, da se uporaba 
tega pojma ohrani. 

4.2. Predlagatelj je še posebej skrbno proučil mnenja (sekre- 
tariat za zakonodajo in pravne zadeve) iz prve obravnave 
predloga zakona glede vodenja in poveljevanja z obrambnimi 
silami, vključno z mnenjem predsednika republike z dne 3. 12. 
1993. Pri dopolnjevanju predloga zakona je predlagatelj 
izhajal: 

- iz določb o pristojnostih, ki jih na področju obrambe in 
varnosti ustava daje predsedniku republike (tretji odstavek 92. 
člena, prvi odstavek 108. člena ustave); 

- iz določb, v katerih ustava nalaga določene naloge pred- 
sedniku republike kot vrhovnemu poveljniku (102. člen 
v povezavi s 124. členom ustave). 

Na tej podlagi so v delu predloga zakona, ki ureja vodenje in 
poveljevanje z obrambnimi silami, razdelani odnosi med 
vrhovnim poveljnikom in ministrom za obrambo ter položaj 
načelnika Generalštaba in drugih vojaških poveljnikov. Pri- 
stojnosti vrhovnega poveljnika so sicer v zakonu opredeljene 
tako, kot v večini držav parlamentarne demokracije. V delu 
predloga zakona, ki ureja vodenje in nadzor obrambe države, 

! so razdelane pristojnosti Državnega zbora (88. člen) ter pred- 
sednika republike (89. člen). Posamična pooblastila Držav- 
nega zbora, predsednika republike, Vlade in ministra za 
obrambo pa so tudi v drugih določbah in delih zakona (8., 9., 
10., 11., 12., 18., 19., 24., 25. člen in drugi). 

Predlagane dopolnitve in rešitve so možne, če temeljijo na 
navedenih ustavnih izhodiščih; na opredelitvi, da se lahko ob 
povečani nevarnosti napada na državo ali neposredni vojni 
nevarnosti razglasi izredno stanje ter izvede ukrepe za pri- 
pravljenost, mobilizacijo ter druge obrambne ukrepe vključno 
z uporabo obrambnih sil tudi v izrednem stanju (izredno in 
vojno stanje sta po prvem odstavku 92. člena ustave glede 
ukrepanja izenačeni). V primeru, da pa bi se razlaga ustavnih 
določb širila brez upoštevanja opisanega ustavnega okvira, 
pa je po mnenju predlagatelja vprašljivo, ali bi bila taka 
ureditev sploh še primerljiva z ureditvami, ki jih poznajo 
države parlamentarne demokracije. 

Predlagatelj je dopolnil tudi določbe v zvezi z dolžnostmi 
ministrstva do predsednika (44. člen) ter jasnejšo določitvijo 
odnosa med ministrom in Generalštabom. Minister (45. člen) 
z odrejanjem razvojnih, organizacijskih in drugih ukrepov, 
določanjem planiranja in opremljanja, organizacije materi- 
alne in druge oskrbe dejansko vodi vojsko preko General- 
štaba, tako kot v drugih primerljivih državah, pri čemer pa ne 
posega v vojaško poveljevanje, ki je v pristojnosti načelnika 
Generalštaba in drugih poveljnikov (46. člen). 

Razmejena je pristojnost (49. člen) za izdajo aktov vodenja 
vojske (Vlada in minister) ter aktov poveljevanja (kijih izdajajo 
vojaški poveljniki). 

Glede na navedeno predlagatelj meni, da je z dopolnitvami 
predloga zakona: 

- nedvoumno in natančno opredeljena v skladu z načeli 
parlamentarne ureditve pristojnost Državnega zbora, vrhov- 
nega poveljnika, Vlade ter poveljevanja znotraj obrambnih sil; 
- zagotovljen nadzor Državnega zbora nad izvajanjem 
obrambe (88., 90. in 92. člen), pri čemer pa zakon ne ureja 
nadzora nad izvajanjem pristojnosti predsednika republike; 
- zagotovljeno, da ima vrhovni poveljnik na razpolago 
potrebne informacije in pooblastila, s katerimi bo zagotavljal 
pri poveljevanju z obrambnimi silami spoštovanje ustave, 
zakonov in odločitev Državnega zbora (43., 44., 45., 89. in 
drugi členi); 
- zagotovljeno, da je poveljevanje v obrambnih silah urejeno 
hierarhično (46. člen). 

4.3. Delno so dopolnjene tudi določbe, ki urejajo vojaško 
službo in druga temeljna vprašanja organizacije in odnosov 
v vojski. 

Določbe o vojaški službi so dopolnjene s tem, da zakon 
določa (50. člen), da se vojaška služba opravlja tudi v obveš- 
čevalno varnostni službi ministrstva in vojaških šolah, kar je 
smotrno glede na dejavnost teh organizacijskih enot ministr- 
stva. Dopolnjena je ureditev v zvezi z uporabo orožja p° 
pravilih za bojno delovanje s tem, da poveljstvo ali enota 
ravna po teh pravilih tudi v primeru, če je napadena v miru (54- 
člen). 

V skladu s stališči Državnega zbora je dopolnjena določba 58- 
člena, ki omogoča, da se vojaški osebi da v hrambo vojaško 
orožje in opremo. Dopolnitev je v tem, da se vojaškim osebam 
lahko da v hrambo le osebno vojaško orožje in opremo, ka< 
pomeni, da v tako hrambo ni mogoče dajati večjih kolHtn 

orožja in opreme, kar tudi ni namen predmetne določbe. 

Pri disciplinski odgovornosti je dopolnjena določba 61. člena 
s tem, da se lahko pripadnika rezervne sestave v miru pred' 
časno odpusti iz enote zaradi kršitve vojaške discipline. Tak- 
šen odpust je tudi sankcioniran kot prekršek (117. člen)- 
S tem se smiselno dopolnjujejo rešitve, ki naj zagotovijo 
spoštovanje vojaške discipline med vojaško službo. 

V delu zakona, ki ureja vojaško policijo, je na podlagi zahtev 
da se popolneje uredijo odnosi do predsednika republik 
razširjena odgovornost vojaške policije za njegovo varstvo 
(68. člen). Omejena so tudi pooblastila vojaške policije & 
uporabo ukrepov in prisilnih sredstev. V 71. členu pa fi 
v skladu z zahtevo, da se omeji pristojnost vojaške policije do 
civilnih oseb, določba razširjena tako, da mora vojaška pol'" 
cija obvestiti policijo tudi, če zaloti civilno osebo v vojaškef 
taboru. 

5. V poglavju o civilni obrambi so izpopolnjene določaj 
o upravnih zvezah, racionirani preskrbi, prometu ter proizvod' 
nji vojaškega orožja in opreme ter nevojaških oblika" 
obrambe. 

V skladu z zahtevo za jasno razmejitvijo pristojnosti je dop° 
njena določba 76. člena s katero je določeno, da opremljeni' 
in usposabljanje organov za notranje zadeve za delovanl 
v vojni ureja poseben zakon. 

V skladu z določbami, ki se nanašajo na pravico državljan 
do samoorganiziranja in vključitve v obrambo ter ponovni''' 
proučevanjem statusa Narodne zaščite, je dopolnjen 78. He

nj 
ki določa, da delovanje upravnih zvez zagotavljajo v vol" 
enote za zveze, ki se organizirajo po načelih kot veljajol" 
vojaške enote. Zaradi jasnosti je določeno, da se tudi 
pripadnike teh enot uporablja zakon v delu, ki ureja pravice I 
dolžnosti vojaških oseb. 

Na podlagi ponovnega proučevanja pristojnosti in njiho^ 
jasnejše razmejitve med posameznimi organi, je pristojno'. 
Vlade razširjena tudi na določanje meril za izvajanje racion1' 
rane preskrbe v vojni (82. člen). Za usposabljanje državljano 
za izvajanje nevojaških oblik obrambe (ki je neobvezno) P 
zakon zavezuje ministrstva, vsako v okviru njegovih pristojno1 

sti (86. člen). 
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83. člen je razširjen za določbo, da minister najmanj enkrat 
letno poroča Vladi o izdanih soglasjih za izvoz, uvoz in tranzit 
vojaškega orožja in opreme. Kaj se šteje za vojaško orožje in 
opremo pa naj bi določila Vlada. Izvedbene predpise v zvezi 
s to vrsto proizvodnje pa bi izdal minister za obrambo. S tem 
/e upoštevana zahteva, da je promet z vojaškim orožjem in 
opremo pod posebnim nadzorom Vlade. 

6- V skladu z zahtevo Državnega zbora je dopolnjeno poglavje 
o vodenju in nadzoru obrambe države. Natančneje so dolo- 
čene pristojnosti Državnega zbora (88. člen). Državni zbor 
določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje 
obrambe, razglaša izredno in vojno stanje, odloča o mobiliza- 
ciji, o uporabi obrambnih sil in drugih nujnih ukrepih. V nje- 
govi pristojnosti je določanje dolgoročnih programov razvoja 
in opremljen obrambnih sil. Državni zbor nadzira neposredno 
sli preko ustreznih delovnih teles tako organizacijo kot tudi 
Priprave in izvajanje obrambe. Vlada je Državnemu zboru 
dolžna poročati o pripravah obrambe pred obravnavo držav- 
nega proračuna (90. člen), minister za obrambo pa je dolžan 
omogočiti stalen nadzor nad delom obveščevalno varnostne 
službe in vojaške policije (92. člen), kar je skladno tudi z mne- 
njem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

Tako opredeljene pristojnosti Državnega zbora so primerljive 
s pristojnostmi parlamentov v drugih državah parlamentarne 
demokracije. 

V Nemčiji ima Zvezni zbor poleg zakorodajne pristojnosti, 
Politični nadzor nad obrambnimi zadevami, vključno z oboro- 
ženimi silami. Izvaja ga preko odbora za obrambo, odbora za 
Proračun z vidika pregleda nad izdatki za obrambo in 
obrambnega pooblaščenca, ki je pristojen za zaščito temelj- 
nih pravic vojakov. Slednji letno oceni ramere v vojski in 
Poroča parlamentu. Ob vsakoletnem proračunu mora biti 
parlamentu predloženo s strani Vlade tudi poročilo o obramb- 
nih pripravah. 

v Avstriji parlament kot zakonodajni organ izvaja nadzor nad 
obrambnimi zadevami in vojsko. Vojaške oblasti lahko izje- 
moma brez soglasja parlamenta ukrepajo le, če državi grozi 
neposredna vojna nevarnost in da bi agresor zlomil odpor. 
Tudi v tem primeru se naknadno ugotavlja politična odgovor- 
nost. 

Parlamentarna kontrola v Angliji obsega tako nadzor nad 
obrambno industrijo kot obrambnim ministrstvom vključno 
* vojsko. V ta namen v parlamentu delujeta komite splošne 
obrambe in komite javnih računov (proračunska kontrola). 

V švici parlament poleg drugih zadev v obdbojih, ki ne smejo 
biti daljša od štirih let, obravnava poročilo vlade o varnosti 
Politiki države in s tem določa koncepcijo obrambne politike 
ter razvoja oboroženih sil. 

V skladu z dopolnitvami predloga zakona v delu, ki ureja 
vodenje in poveljevanje v vojski, so v 89. členu razdelane 
pristojnosti predsednika republike. Pri tem pa ni bilo mogoče 
Podpreti predloga v mnenju predsednika republike, da bi svet 
*a nacionalno varnost (ali drugo telo), usmerjal, usklajeval in 
nadzoroval celotno varnostno obveščevalno dejavnost. 
V resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti je 
namreč jasno določeno, da je politika na tem področju v pri- 
stojnosti Državnega zbora, kar je upoštevano tudi v 88. členu 
zakona. Podobno velja za predlog komisije Državnega sveta 
za politični sistem naj bi se svet za nacionalno varnost ustano- 
vi pri predsedniku republike. 

7. V poglavju o poklicnem delu na obrambnem področju so 
v skladu s prvo obravnavo predloga zakona dopolnjene reši- 
tve, ki se nanašajo na pravice delavcev. 

V 95. členu je v skladu z resolucijo o izhodiščih zasnove 
nacionalne varnosti določeno, da na obrambnem področju ne 
morejo delati osebe z dvojnim državljanstvom. 

Dopolnjena je tudi določba 97. člena, ki ureja pravice štipen- 
distov ministrstva. tako daje ureditev jasnejša. Podobno velja 

za 99. člen v katerem je sedaj določeno, da se šteje skladno 
s predpisi o delavcih v državni upravi, da je strokovni izpit 
opravil tisti, ki je uspešno končal podčastniško ali častniško 
šolo. 

Na novo je urejena razporeditev delavca na drugo delo po 
službeni potrebi in pravice, ki jih ima pri tem delavec (105. 
člen). Podobno je popolneje urejena pravica do stavke voja- 
ških oseb in delavcev, ki opravljajo upravne in strokovne 
zadeve na obrambnem področju (106). člen). Določene so 
omejitve za obe kategoriji delavcev ter naloge, ki jih morajo 
delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve, opravljati 
tudi med stavko. 

Predlagatelj pa ni mogel v celoti upoštevati stališča, da bi se 
črtala določba 108. člena, ki ureja vrednotenje posebnih 
delovnih razmer na področju obrambe. Predlagana rešitev je 
skladna tudi s predlogom zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih in državnih organih. 

Spremenjena je določba 109. člena, ki je urejala zavarovalno 
dobo s povečanjem. Glede na predvidene sistemske rešitve 
na področju pokojninskega zavarovanja s katerimi naj bi se 
uvedlo tudi institut dodatnega zavarovanja, je v novi določbi 
109. člena to upoštevano. 

Upotevana je tudi zahteva, da se priznavanje zavarovalne 
dobe s povečanjem uredi enotno s posebnim zakonom. Zato 
je v prihodnih določbah (119. člen) urejeno prehodno 
obdobje do uvedbe ali instituta dodatnega pokojninskega 
zavarovanja ali sprejema enotnega zakona o zavarovalni dobi 
s povečanjem. 

Iz predloga zakona je izpuščena določba, ki je kot sistemska 
rešitev urejala pravico do predčasne upokojitve. Sedaj je 
predvidena (118. člen) le kot enkratna možnost za reševanje 
problema pristopnikov, ki jim je ustavni zakon za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91-1) zagotovil zatečene 
statusne pravice (18. člen ustavnega zakona), pa jih ni 
mogoče zaposliti znotraj ministrstva za obrambo oziroma 
v obrambnih silah. Zaridi podobnih razlogov naj bi ta možnost 
veljala tudi za delavce, ki so bili pripadniki stalne sestave 
Teritorialne obrambe na dan 18. 7. 1991,. saj je bilo tedaj 
potrebno popolnjevati stalni sestav v zelo specifičnih razme- 
rah in ni bilo mogoče upoštevati vseh potrebnih predpogojev 
(izobrazba ipd.). Prav ti pogoji pa so pri mirodobnem razvoju 
vojske pomembni. 

Dopolnjeno je poglavje o upravnih in strokovnih zadevah 
obrambe s tem, da se v predlogu zakona (112. člen) ureja tudi 
odgovornost ministrstva za hranjenje, urejanje in varovanje 
arhiva. 

8. V predlogu zakona so spremenjene in dopolnjene tudi 
prehodne določbe. Poleg določb, ki urejajo možnost pred- 
časne upokojitve (118. člen), prehodno obdobje do uvedbe 
dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma enotne uredi- 
tve zavarovalne dobe s povečanjem (119. člen), je v 120. členu 
urejeno prehodno obdobje do sprejema novega carinskega 
zakona. Glede plačevanja carin in drugih dajatev naj bi v tem 
času veljala obstoječa ureditev. 

V 121. členu so določene ustrezne izjeme za dostopnost in 
javnost arhivskega gradiva, ki je zaupno, nastalo pa je pred 
25. 10. 1991. Izjeme so pogojene z zgodovinskim proučeva- 
njem obdobja osamosvajanja Republike Slovenije. 

V skladu z usmeritvijo Državnega zbora, da naj se prouči 
ustreznost določbe 122. člena v zvezi s pridobitvijo splošne 
izobrazbe za poklicne pripadnike, ki so bili v stalni sestavi na 
dan 18. 7. 1991, je ureditev dopolnjena tako, da morajo tisti, ki 
še nimajo skupne zavarovalne dobe petnajst let, manjkajočo 
izobrazbo pridobiti v desetih letih. Za pripadnike stalne 
sestave, ki so ob uveljavitvi zakona zaposleni v vojski, bodo 
veljale pravice in dolžnosti, ki jih zakon določa za pogodbe 
o zaposlitvi, za vojake 5, za podčastnike in častnike pa 10 let. 
šteto od uveljavitve zakona. To bo preprečilo, da bi bili pripad- 
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niki stalne sestave v dveh različnih statusih, zagotovljena pa 
je tudi ustrezna socialna varnost že zaposlenih. 

Ponovno so proučene tudi določbe, ki se nanašajo na prev- 
zem pristojnosti, delavcev, opreme in sredstev občinskih in 
mestnih upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve. Te 
določbe so v predlogu zakona usklajene s podobnimi določ- 
bami v predlogu zakona o upravi. Upoštevana pa so tudi 
stališča Državnega zbora, ki jih je sprejel ob prvi obravnavi 
predloga zakona o državni upravi. Določen je 60 dnevni rok 
po uveljavitvi zakona, v katerem naj bi bil izvršen prevzem 
pristojnosti in delavcev v sestav Ministrstva za obrambo. Prev- 
zeta bi bila le tista oborožitev in oprema, ki je nujna za 
opravljanje nalog, ki bodo prešle v državno pristojnost (voja- 
ške zadeve, upravne zveze, opazovanje in obveščanje, 
obrambne priprave). Pri tem je v celoti izvzeta oprema za 

zaščito in reševanje. Uporaba poslovnih in drugih prostoro\ > 
pa naj bi se uredila pogodbeno. Glede na določbo 125. člena, 
ki določa, da po uveljavitvi zakona dosedanji občinski M 
mestni upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, nadalju- 
jejo delo kot izpostave uprav za obrambo, je zagotovljeno, ds 
se njihova dostopnost državljanom ne bo zmanjšala ter da bo 
možno prehod na novo organizacijo izvršiti brez večjih težav j 
Upoštevaje, da je bil že sprejet zakon o lokalni samoupravi I 
(Ur. I. RS št. 72/93) ne pa tudi zakon o upravi ter varstvu preo 
naravnimi in drugimi nesrečami in da je z zakonom o varstvu 
pred požarom (Ur. I. RS št. 71/93) ter z zakonom o gasilstvo 
(Ur. I. RS št. 71/93) že določena delitev zadev iz državne 
zadev iz lokalne pristojnosti, je v prehodnih določbah urejen 
tudi način opravljanja nalog na področju zaščite in reševanj 
v obdobju do preoblikovanja občin. 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

Koliko sredstev PTT gre za delo Odbora vezistov 
in kurirjev NOV? 

VIDA ĆADONIČ-ŠPELIČ, poslanka SKD, je še maja lani vpra- 
šala, ali PTT namenja sredstva za delo Odbora kurirjev in 
vezistov NOV Slovenije. Če jih res namenja, koliko ta sred- 
stva znašajo in ali je tovrstna dejavnost predmet poslovanja 
PTT? 

Poslanki je odgovorilo Ministrstvo za promet in zveze: 
1) Delavski svet PTT podjetja je sprejemal letno'finančni plan 
Domicilnega odbora kurirjev in vezistov NOV Slovenije 
v višini, kot je to dopuščal planiran finančni uspeh. 
Za leto 1993 je namenil za delovanje finančna sredstva v višini 
400.000,00 SIT. 

2) Pravice in obveznosti iz podeljenega domicila sicer niso 
y neposredni zvezi z dejavnostjo PTT podjetja, vendar pa 
izhajajo iz Statuta PTT podjetja Slovenije, p o., na katerega je 
dala soglasje tudi Vlada Republike Slovenije. 

Listino o podelitvi domicila kurirjev in vezistov NOV Slovenije 
ie sprejel delavski svet Združenega PTT podjetja na seji dne 
17.06.1967 v Lokvah pri Novi Gorici, posamezna PTT podjetja 
Pa so sklenila sporazum, s katerim so prevzela pravice in 
obveznosti iz podelitve domicila in zagotavljala letno v finanč- 
nem planu Domicilnega odbora minimalna sredstva za nje- 
govo delovanje. V okviru Domicilnega odbora delujejo odbori 
kurirjev, vezistov in Odbor za transverzalo kurirjev in vezistov 
NOV Slovenije. Ta transverzala poteka od Gančanov v Prek- 
murju do Slavnika pri Kopru in je dolga preko tisoč kilome- 
trov. 

Na podlagi pogodbe o združitvi v Sestavljeno PTT podjetje 
Slovenije so pravice in obveznosti iz podelitve domicila kurir- 
jem in vezistom NOV Slovenije prešle na pravnega naslednika 
ZO PTT Slovenije, to je na Sestavljeno PTT podjetje Slovenije 
'n nato, po najnovejši reorganizaciji, na PTT podjetje Slove- 
nije. 

Odgovor je pripravilo Ministrstvo za promet in zveze v sode- 
'ovanju s PTT podjetjem Slovenije. 

O čem je ustni dogovor med slovensko in hrvaško 
vlado? 

BRANE ERŽEN, poslanec iz Samostojne poslanske skupine, 
le Ministrstvo za zunanje zadeve 26. 10. 1993 zaprosil, da 
Pojasni, kakšna je vsebina ustnega dogovora oziroma spo- 
razuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o naselitvi Hrvatov v slovenskih počitniških domo- v'h v Istri? 

V drugem TV dnevniku Televizije Slovenija (25. 10. 1993) 
®nio slišali informacijo, ki je povzemala pojasnilo predstav- 
nika hrvaške vlade, da se je naše zunanje ministrstvo ustno 
dogovorilo z ustreznimi hrvaškim inštitucijami glede naseli- 
le Hrvatov v slovenskih domovih. 

Prosimo, da nam g. minister za zunanje zadeve potrdi res- 
ničnost informacije ter ob tem hkrati pove tudi vsebino 
°ziroma naravo ustnega dogovora. Prav tako bi želeli 
vedeti, ali je bil ta dogovor sklenjen v soglasju z Vlado RS, 
a" pa rezultat samo dela zunanjega ministrstva. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je odgovorilo: 

Ne drži trditev, da se je Ministrstvo za zunanje zadeve 
s komerkoli na hrvaški strani (ne pisno ne ustno) dogovorilo 
o naselitvi beguncev v slovenske počitniške domove v Istri. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v vseh svojih stikih s pred- 
stavniki Republike Hrvaške glede problematike namestitve 
beguncev v slovenske počitniške domove vselej in dosledno 
vztrajalo na tem, da so se predstavniki pristojnih hrvaških 
organov o morebitni namestitvi beguncev v počitniške 
domove dolžni dogovarjati le z lastniki teh domov. Namestitev 
beguncev v počitniške domove je torej s stališča Vlade Repu- 
blike Slovenije dopustna le s predhodno privolitvijo lastnikov. 

V tem smislu se je Ministrstvo za zunanje zadeve sklicevalo na 
dogovor med delegacijama ministrstev za delo obeh držav 
z delovnega sestanka, na Otočcu 16. 3. 1993, da bo Republika 
Hrvaška uporabljala slovenske počitniške domove za potrebe 
namestitve beguncev le koordinirano in s soglasjem lastnikov 
ob časovni omejitvi in z garancijo za vrnitev njihovega premo- 
ženja. 

Kakšno je stališče slovenske vlade do izjave pred- 
sednika komisije za zunanje zadeve v nemškem 
Bundestagu? 

BRANE ERŽEN, poslanec Samostojne poslanske skupine je 
zunanje ministrstvo 15.11.1993 zaprosil, da pojasni stališče 
vlade do mnenja, ki ga je izrekel predsednik komisije za 
zunanje zadeve v nemškem Bundestagu Hans Strecken, ko 
je ocenil, da je politika Zagreba narekovana iz Beograda? 

Slovensko zunanje ministrstvo je poslalo naslednji odgovor: 

Izjave predsednika Komisije za zunanje zadeve v Bundestagu 
Hansa Streckena, ki je med drugim izjavil, da je politika 
Zagreba narekovana iz Beograda, ne želimo komentirati. 
Hans Strecken je govoril o zanimivi temi, ki pa niti ni naslov- 
ljena na Republiko Slovenijo, niti ne zadeva neposredno sta- 
lišč in dejavnosti Republike Slovenije. 

O odnosih med državami imamo seveda svoje mnenje, ki ga 
ne želimo povezovati z mnenji tega ali onega politika v ino- 
zemstvu. 

Je poraba nekaterih zdravil res občutno narasla? 

IVO HVALICA, poslanec SDSS, je 27. septembra lani pri- 
stojne vprašal: 

Bil sem obveščen, da se v zadnjih tednih čedalje pogosteje 
pojavljajo primeri, v katerih jemljejo določene osebe na 
recept zdravila v znatno večjih količinah, kot bi potrebovali 
za svoje lastne potrebe. To se dogaja npr. tudi v eni izmed 
ljubljanskih lekarn. 

Hkrati se pojavlja sum, da se ta nakopičena zdravila pošilja 
v Zvezno republiko Jugoslavijo, kjer obstaja zaradi embarga 
Združenih narodov veliko pomanjkanje najosnovnejših 
zdravil. 

Ministrstvo za zdravstvo sprašujem, če razpolaga s podob- 
nimi informacijami in če je že ukrepalo zoper morebitne 
zlorabe pravic, ki Izhajajo Iz osnovnega zdravstvenega za- 
varovanja. 
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Interes slovenske države ne more biti, da bi posredno finan- 
cirala humanitarno pomoč za Zvezno republiko Jugoslavijo. 
Prepričan sem, da bi bilo potrebno v takšnih primerih storiti 
vse, da vsak, ki želi pomagati svojcem ali prijateljem 
v Zvezni Republiki Jugoslaviji to plača tudi iz svojega last- 
nega žepa, ne pa na račun Zdravstvenega zavarovanja 
Slovenije. 

Odgovorilo mu je pristojno ministrstvo za zdravstvo: 
V zvezi s poslanskim vprašanjem g. IVA Hvalice vas obveš- 
čamo, da Ministrstvo za zdravstvo še ne razpolaga z informa- 
cijami o predpisovanju znatno večjih količin zdravil na recept 
posameznim zavarovancem, kot bi jih potrebovali za lastne 
potrebe in s tem povezanimi morebitnimi zlorabami pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

V okviru spremljanja stanja na področju zdravstvenega var- 
stva Ministrtvo za zdravstvo pripravlja tudi podrobnejšo ana- 
lizo porabe zdravil v letu 1993 v sodelovanju z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitutom za varovanje 
zdravja Republike Slovenije. Zbiranje in obdelava teh podat- 
kov zahteva daljši čas. V okviru te analize bo ministrstvo 
proučilo tudi vprašanje g. Iva Hvalice in pripravilo odgovor za 
eno od naslednjih sej Državnega zbora Republike Slovenije. 

Ob vmešavanju poklicnih vojakov v politično živ- 
ljenje? 

FERI HORVAT, poslanec iz Združene liste, je 27. julija lani 
postavil naslednje poslansko vprašanje: Z ustavo Repu- 
blike Slovenije je določeno, da se pripadniki obrambnih sil 
in policije ne smejo vpletati v politično življenje države. 
Nevmešavanje vojske v politiko je pomembno demokra- 
tično načelo, ki je utrjeno v vseh demokratičnih državah, 
kjer vmešavanje poklicnih pripadnikov vojske v politično 
življenje tudi sankcionirajo. Vsakršno popuščanje takim 
poizkusom je lahko precedenčno dejanje, ki lahko preide 
v nezaželjeno prakso z mnogimi škodljivimi posledicami. 

Zato se, predvsem zaradi principielnosti in občutljivosti tega 
vprašanja, po mojem mnenju, ne sme tolerirati odprtega 
pisma brigadirja Krkoviča predsedniku Republike Milanu 
Kučanu, ki nedvomno pomeni poseganje v politično sfero. 

Prav zaradi tega vprašujem Vlado Republike Slovenije, kaj 
bo ukrenila v zvezi s tem dejanjem. 

Vlada mu je odgovorila: 

Poslanec Združene liste v Državnem zboru, Feri Horvat, je na 
11. seji Državnega zbora Republike Slovenije postavil Vladi 
republike Slovenije poslansko vprašanje, kaj meni storiti 
glede odprtega pisma Krkoviča predsedniku Republike Slove- 
nije Milanu Kučanu, saj se pripadniki obrambnil sil in policije 
na podlagi ustave Republike Slovenije ne smejo vpletati 
v politično življenje države. 

Vlada Republike Slovenije posreduje naslednji odgovor: 

Ustava Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 33/91-1) zagotavlja 
kot eno od temeljnih človekovih pravic in svoboščin tudi 
pravico do svobode izražanja misli, govora in javnega nasto- 
panja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. 
Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mne- 
nja«. Glede pravice do svobode izražanja misli ustava ne 
predvideva omejitev, ki bi bile povezane z opravljanjem dolo- 
čenega poklica. 

Nihče pa ne more nobenemu državljanu preprečiti, da bi 
javno izrazil svoje osebne poglede na tekoča dogajanja. Vsak 
ima pravico do svojega prepričanja in mišljenja, ki ga lahko 
tudi izrazi v javnosti, če to želi. Izražanje svojih osebnih stališč 
zato nujno še ne pomeni kršitev ustave. 

Ustava pozna določene omejitve človekovih pravic in svoboš- 
čin, zlasti ko gre za pravico do zbiranja in združevanja. V 4. 

odstavku 42. člena ustave je tudi določeno, da poklicni pn 
padniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani politični ( 
strank. Prepoved članstva v političnih strankah za pripadnik 
obrambnih sil in policije še ne pomeni prepoved izražanj 
osebnih stališč. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da gre v konkretnef 
primeru nedvomno za izražanje osebnih mnenj in stališi 
Vlada Republike Slovenije se z morebitno drugačno razla<? 
ne strinja. Prav tako je na seji 9. septembra 1993 zavzel 
stališče, da mora pri političnih opredeljevanjih oziroma izri 
žanjih političnih stališč pripadnikov obrambnih sil ali polici) 
biti popolnoma jasno oziroma razpoznavno, da gre za njihovi 
osebna stališča in mnenja, ki nimajo nobene zveze z njihovi 
poklicno pripadnostjo oziroma statusom v obrambnih silah a 
policiji. 

Z namenom, da se podobna praksa, ki v razvitih demokratij 
nih družbah ni običajna, ne bi razširila, bo Vlada Republik 
Slovenije predlagala ustrezne normativne rešitve v predpisi! 
ki so oziroma bodo predloženi v obravnavo in sprejem Drža* 
nemu zboru Republike Slovenije in na ta način poskuša# 
zapolniti pravno praznino na tem področju. 

O ravnanju policistov 

JOŽE JAGODNIK, poslanec Združene liste, je na 14. se 
državnega zbora, 24.11.1993, vprašal: »Na območju polic 
ske postaje Maribor so se konec septembra, v oktobru 
novembru zgodili incidentni dogodki in sicer je bilo 6 drža* 
Ijanov, med njimi 4 mladoletniki, deležnih izrazito grobec 
ravnanja slovenske policije. 

Odgovorne sprašujemo, kaj se je pravzaprav zgodilo, dal 
bila v vseh teh primerih potrebna uporaba sile? Primeri J 
med seboj razlikujejo, skupno pa je, da je policija ravnal 
brutalno in da bodo sledili sodni spori. Težko je verjeti, o 
gre za naključja, ali je tako ravnanje policistov — in ' 
neuniformiranih in uniformiranih - ne glede na morebit" 
krivdo teh 4 mladoletnikov, v skladu z zakonom? Ali so D 
sproženi disciplinski postopki in morebitna kazenska odg 
vornost?« 
Ministrstvo za notranje zadeve mu je odgovorilo: 

Poslanec Jože Jagodnik - poslanska skupina ZLDS, in posl 
nec Rudi Moge - poslanska skupina LDS, sta na osnovi trf 
primerov domnevnega grobega ravnanja policistov v meseci 
septembru, oktobru in novembru letošnjega leta na obmocl 
Maribora na pristojne naslovila naslednja vprašanja: 

- kaj se je zgodilo, da je bila potrebna uporaba sile; 

- ali je tako ravnanje policije ne glede na morebitno krM 
državljanov v skladu z zakoni; 

- ali so bili sproženi disciplinski postopki ali dane kazens* 
ovadbe. 

Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja naslednje. 

Vsem trem primerom domnevnega grobega ravnanja po||C 

stov, navedenim v poslanskem vprašanju, je bila posveće11 

tiskovna konferenca Ministrstva za notranje zadeve v Ma 
boru 30. novembra 1993. O samih dogodkih in tiskovni ko*1'® 
renči je bila javnost podrobno seznanjena preko sreds^ 
javnega obveščanja (kot na primer: Delo, 1.2.1993, članek 91 
Majde Škuc, Policijske batine pod drobnogledom). 

Poudarjamo le, da je poslabšanje varnostne situacije 
območju UNZ Maribor (zaradi porasta kriminalitete, predvse' 
vlomov, kaznivih dejanj poškodovanja tujih stvari ter pfis° 
nost uživalcev in preprodajalcev mamil) narekovalo poveča11 

aktivnost policije. Tako je bila jeseni izvedena vrsta planira*1' 
skupinskih akcij, med drugim tudi racij v gostinske loka' 
zasede ipd. 
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j V teh akcijah so, tako kot je običajno in v skladu s predpisi 
k glede na značaj posamezne akcije, sodelovali uniformirani in 

• neuniformirani policisti in kriminalisti. 

V dveh primerih se je zgodilo, da občani kljub temu, da so se 
delavci organov za notranje zadeve po ustaljenem postopku 

[J predstavili kot policisti in da se je eden (najbližji - vodja) med 
' njimi legitimiral, niso ravnali v skladu z odredbami policistov, 
j na zahtevo policistov niso pokazali osebne izkaznice. 

,! Pravica pooblaščenih uradnih oseb, da pri opravljanju urad- 
jj nih nalog lahko legitimirajo občane in izdajajo navodila ozi- 
j 'orna odredbe, in dolžnost občanov, da se ravnajo po njih, je 
J osnovna pravica in dolžnost, zapisana že v Zakonu o notranjih 

zadevah (48. in 49. člen). Podrobneje so te pravice in dolžno- 
sti določene oziroma razčlenjene ter sankcionirane v vrsti 

j drugih predpisov, tako na primer v Zakonu o osebni izkaznici 
! (15. člen), Zakonu o prekrških zoper javni red in mir (11. člen) 

ipd. 

Tretji primer, ki ga navajata poslanca, pa je drugačen, saj se 
nanaša na postopek delavcev policije in kriminalistov zoper 
občana, ki sta bila povabljena na UNZ Maribor zaradi razi- 
skave kaznivega dejanja požiga. 

Vsi trije primeri domnevnega grobega ravnanja policistov so 
bili v Ministrstvu za notranje zadeve posebej obravnavani, 
Zoper domnevne kršilce so bili uvedeni tudi disciplinski po- 

j stopki. 

V prvem primeru smo že ugotovili, da je pritožba neuteme- 
ljena, o čemer smo pritožnika tudi obvestili (dne 13. 9. 1993). 

V drugem primeru postopek še teče, saj je bila s strani 
Pritožnikov podana kazenska ovadba zoper policista. 

V tretjem primeru disciplinski postopek še teče, podana pa je 
tudi kazenska ovadba. 

Ko bodo postopki končani, lahko poslance, če tako želijo, 
o ugotovitvah še dodatno obvestimo. 

Kakšne kriterije uporablja RTV za neposredne 
prenose nacionalno pomembnih dogodkov? 

JOŽE JAGODNIK, poslanec Združene liste, je 24. novembra 
lani, vprašal: »Skupaj s prof. Mogetom postavljava vpraša- 
nje. 6. oktobra je bila v Mariboru svečanost ob 75-letnici 
bojev za severno mejo in počastitev junaškega dejanja 
generala Rudolfa Maistra. TV Slovenija je od organizatorjev 
Proslave za neposredni prenos zahtevala 3.000 DEM, ki naj 
bi jih v zadnjem trenutku zbrali iz sponzorskih sredstev. 
0 dogodku je bil za to pripravljen samo reportažni zapis. 
Urad za informiranje R Slovenije sprašujem, glede na to, da 
le bila omenjena proslava, vsekakor dogodek z izrednim 
nacionalnim pomenom, kot na primer proslava ob 50-letnici 
Priključitve Primorske ali pa proslava ob obletnici Kočev- 
skega zbora, kakšni so kriteriji Radio-televizije Slovenija za 
neposredne prenose nacionalno pomembnih dogodkov in 
ali je v takih primerih dopustno izsiljevanje s sponzorskim 
deležem lokalnega gospodarstva.« 

Odgovorila mu je Vlada Republike Slovenije: 

Na poslansko vprašanje poslanca Jožeta Jagodnika glede 
ravnanja RTV Slovenije ob neopravljenem neposrednem pre- 
nosu proslave ob 75-letnici generala Maistra dajemo naslednji 
odgovor: 

»Dejstva v zvezi s svečanostjo ob 75-letnici bojev za severno 
mejo in počastitev junaškega dejanja generala Rudolfa Maf- 
stra so naslednja: 

Od Skupščine občine Maribor smo dobili sporočilo, da bo 
Proslava 12. novembra 1993. Izkazalo se je, da je bilo prvo 
Sporočilo netočno ter, da bo proslava že 30. oktobra 1993 ob 

11. uri v Narodnem domu. Za prvi datum smo imeli vse 
pripravljeno, sprememba datum,a, ki smo jo dobili od odgo- 
vornega urednika TV studia Maribor, nas je zatekla v trenutku, 
ko smo imeli vse kapacitete zasedene in razporejene tako, da 
smo v prvem hipu celo iskali možnost najema zunanje tehno- 
logije, pri čemer je sodelovala občina Maribor. Ko smo ugoto- 
vili, da tudi zunanjih uslug za 30.10. 93 ni moč najeti, sem kot 
vršilec dolžnosti generalnega direktorja izdal odločbo v tem 
smislu, da je v Kopru že planirano snemanje odpadlo, repor- 
tažni avto iz TV Koper-Capodistria pa je bil preusmerjen za 
prenos proslave v Mariboru. Za to delo nismo nikomur posta- 
vili zahtev glede plačila, pač pa smo vse opravili korektno in 
tehnično ter programsko na visokem nivoju in torej brez 
kakršnegakoli deleža ali pokrivanja stroškov iz drugih virov 
- v celoti torej na račun RTV Slovenija. Snemanje prireditve 
je potekalo v celoti, predvajali pa smo ga istega dne zvečer, 
saj je takrat najbolj gledani čas. 

Vprašanje glede kriterijev za prenose prireditev ni umestno, 
saj smo doslej pokrili vse pomembne slovenske in regionalne 
proslave. 

Žal pa je v tej naši državi tako, da celo za nekatere osrednje 
državne proslave zvemo datume ali celo ure tik pred priredi- 
tvijo (Dan osamosvojitve...), da o obveščanju drugih priredi- 
tev, ki so pomembne na nivoju regije, niti ne govorimo.« 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vil Urad Vlade RS za informiranje. 

O nepravilnostih pri gradnji SCT 

JOŽE JAGODNIK, poslanec Združene liste, je na 14. seji 
državnega zbora, 24.11.1994, postavil naslednje poslansko 
vprašanje: 

»Nekateri časopisi so te dni napovedali novo afero imeno- 
vano Word trade center - Svetovni trgovinski center. Pri 
tem so se sklicevali na ugotovitve organov pregona 
o nepravilnostih pri izgradnji. Ker gre za novo za uveljavlja- 
nje Slovenije in v svetu zelo pomembno institucijo, katere 
dober ali slab ugled na samem začetku delovanja bo zelo 
pomemben ne samo za njeno delovanje, ampak tudi za 
prihodnji ugled Slovenije, vprašujem Vlado R. Slovenije 
s kakšnimi informacijami uradno razpolaga. Ali so navedbe 
v javnosti točne, kakšne bodo potrebne poteze glede na to, 
kar gre torej za t. i. objekt nacionalnega gospodarskega 
pomena?« 

Prejel je naslednji odgovor republiške vlade: 

Na poslansko vprašanje o nepravilnostih pri gradnji Svetov- 
nega trgovinskega centra - World Trade Center dajemo 
naslednji odgovor: 

Delovno področje Ministrstva za notranje zadeve obsega tudi 
prepričevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, 
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in njihovo 
izročanje pristojnim organom. Za izvajanje teh nalog imajo 
organi za notranje zadeve kot organi odkrivanja določena 
pooblastila, opredeljena v veljavni zakonodaji s področja 
notranjih zadev in p red kazenskega postopka. 

V zvezi z nepravilnostmi pri izgradnji Svetovnega trgovin- 
skega centra so organi za notranje zadeve s pregledom doku- 
mentacije in zbiranjem obvestil ugotovili, da je nastala s skle- 
panjem fiktivnih pogodb o delih na objektu WTC in z izstavlja- 
njem fiktivnih računov protipravna premoženjska korist v zne- 
sku 18.279.433,00 SIT v škodo SGP Grosuplje, ki je izvajal 
predpisana dela na objektu WTC. Zoper 11 oseb je bila 19. 10. 
1993 podana kazenska ovadba in dopolnjena s štirimi poročili 
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe 
položaja ali pravic odgovorne osebe po čl. 133 KZ R Slovenije, 
kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin po čl. 
146 KZ R Slovenije in v zvezi s tem kaznivih dejanj sostorilstva 
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po čl. 22 KZ SFRJ, napeljevanja po čl. 23 KZ SFRJ in pomoči 
po čl. 24 KZ SFRJ. 

Na podlagi 195. člena Zakona o kazenskem postopku so 
organi za notranje zadeve vsem 11 osebam odvzeli prostost 
do izročitve preiskovalnemu sodniku. 

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

Ponovno vprašanja o policijski specialni enoti 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec Slovenske nacionalne stranke, 
je 24. septembra lani, na pristojne naslovil naslednje vpra- 
šanje: 

SNS je v začetku leta postavila poslansko vprašanje v zvezi 
s formiranjem specialnih policijskih enot za posebne 
namene. Ministrstvo je v odgovoru (Poročevalec št. 1,11. 2. 
1993) izjavilo, da so bila vprašanja zastavljena nekorektno 
in tudi neutemeljeno. V zvezi z, javnosti dobro poznanimi, 
maltretiranji igralca Braneta Šturbeja s strani policijskih 
specialcev in z izjavo predstavnika ministrstva, da je takih 
specialcev v R Sloveniji 38, se mi poraja nekaj vprašanj. 

Najprej sprašujem gospoda ministra, zakaj |e dajal napačne 
podatke? Npr.: 

— Če je podatke o formiranju specialne enote že Imel, ga 
sprašujem, zakaj je državnemu zboru namerno govoril 
neresnico, če pa mu ta dejstva niso bila poznana. Poraja se 
mi dvom v njegovo kompetentnost in zmožnost voditi resor 
notranjega ministrstva. 

— Kakšna enota je to, o kateri parlament nič ne ve, ima pa, 
izgleda, neskončna pooblastila? Ali gre za protiutež enoti 
MORIŠ z direktnim poveljevanjem samega ministra? 

— Prav tako me zanima ali je ministrstvo kaj ukrepalo v zvezi 
z avgustovskim streljajem vinjenih policajev na pikniku pri 
Celju ali se po stari maniri prikrivanja zopet ni nič zgodilo? 

— V Republiki je bilo dne 23. 9.1993 objavljeno, da Informa- 
cije v zvezi z afero orožje, ki sem jo dal ministru g. Bizjaku in 
svetovalcu g. Šteru, kriminalisti niso obravnavali, čeprav je 
od tedaj minilo že skoro tri mesece. Sprašujem ali je bila 
informacija posredovana dalje in če je bila, zakaj kriminali- 
stična služba o tem nič ne ve? 

Poslanec je prejel odgovor ministrstva za notranje zadeve: 
Na poslansko vprašanje g. Zmaga Jelinčiča o formiranju spe- 
cialne enote Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja: 

Leta 1990 je minister za notranje zadeve na podlagi Zakona 
o notranjih zadevah ustanovil specialno enoto z nalogami, ki 
so tipične za policijske specialne enote (protiteroristično 
delovanje, sodelovanje pri varovanju najvišjih predstavnikov 
domače in tuje oblasti ter pri varovanju določenih objektov 
ipd.), kot naslednico enote, ustanovljene že 1973. leta. Speci- 
alna enota ima status samostojne organizacijske enote in je 
vezana neposredno na ministra; njeni delavci imajo poobla- 
stila, določena z Zakonom o notranjih zadevah. Izhajajoč iz 
temeljne dejavnosti vojske in policije, specialna enota ne 
more biti protiutež Morisu. 

V zvezi s tem vprašanjem želimo g. poslancu pojasniti, da so 
bile v uradu kriminalistične službe oktobra 1992 ustanovljene 
skupine za nadzor prostora. Poskusno so začele delovati na 
območju UNZ Maribor, Celje in Ljubljana. Namen ustanovitve 
je bil oblikovanje mobilnih enot za opravljanje specifičnih 
kriminalističnih nalog v teh največjih mestih, izboljšanje učin- 
kovitosti kriminalistične službe ob hujših kaznivih dejanjih in 
poostren nadzor nad kriminalno najbolj ogroženimi mestnimi 
deli. Iz namena ustanovitve izhajajo tudi njihove naloge. Tre- 
nutno je na vseh treh UNZ zasedenih 38 delovnih mest od 47 
sistemiziranih kriminalistov in vodij skupin za nadzor pro- 
stora. 
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Kar zadeva vprašanje o streljanju na pikniku v Celju, po.'; 
jemo naslednje ugotovitve. 15. 8. 1993 je policist k , 
mejne policije Bistrica ob Sotli na veselici v kraju LimlJte'6o 
vplivom alkohola nekajkrat ustrelil s službeno pištolo v 2;ra! 
Zoper policista je bil uveden disciplinski postopek in izreči 
ukrep začasne odstranitve z delovnega mesta do izreka fisc 
plinskega ukrepa. 

Podatki, ki jih je objavil časopis Republika in mi jih je-c, 1 
poslanec Jelinčič posredoval, so bili kriminalistični služb > 
našega ministrstva znani že prej in jih je preverjala že prec 
objavo. V razgovorih z delavci na letališču in s pregledon 
tamkajšnje dokumentacije je ugotovila, da niso resnični. , 

Obstaja možnost, da so pripadniki Ministrstva za obrarfribo 
z območja letališča res kaj odvažali, vendar v nobenem, pri- 
meru sporno orožje. Mariborsko območje TO ima oz. je imelo 
namreč v drugem objektu znotraj letališke ograje nekaj čaša 
locirano svoje orožje, in to 20 mm topove, namenjene najver- 
jetneje obrambi letališča. Iz knjige dostopov na letališčno 
ploščad izhaja, da so se po njej gibala tudi vozila TO in bomo 
o njihovih nalogah uradno poizvedeli pri Ministrstvu za 
obrambo. 

Druge konkretne navedbe poslanca JELINČIČA prav tako 
preverja kriminalistična služba v okviru celovitega razščišče- 
vanja nedovoljene trgovine z orožjem na območju Slovenije, 
vendar jih zaenkrat še ne more z ničemer potrditi. 

Zakaj slovenske pokojnine tudi tistim, ki jih niso 
zaslužili v Sloveniji? 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec Slovenske nacionalne stranke 
je 16. 12. 1993 vprašal: 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sprašujem, 
kako je mogoče, da Republika Slovenija plačuje pokojnin 
sko dobo za delavce.ki je niso zaslužili v RS. 

Kot primer navajam državljana Makedonije (dvojni držav' 
Ijani), ki je v Makedoniji dosegel 25 let delovne dobe. Nato je 
bil 15 let predstavnik Slovenijalesa v Skopju. Če že vza- 
memo, da se mu lahko pogojno prizna 15 let dela v slovenski 
firmi kot delo v Sloveniji, pa nikakor ne moremo pristati na 
zlorabo, da se mu prizna kompletna delovna doba (40 let] 
kot delo v Sloveniji in za to dobiva kompletno pokojnino. 

Prosim za odgovor, kdo je kriv za to in ostale take zlorabe, 
ter zahtevamo da se jih ustrezno sankcionira ter prepreči še 
nadaljnje. 

Prejel je odgovor Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Zmaga Jelinčiča, ki se 
nanaša na upoštevanje zavarovalne dobe, dosežene v drugih 
republikah nekdanje SFRJ, dajemo naslednja pojasnila: 

Sedanja ureditev, po kateri se osebi, ki je po 1. 4. 1992 
vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki 
Sloveniji, všteva v zavarovalno dobo za odmero slovenske 
pokojnine ves čas zavarovanja, ki ga je pred navedenim datu- 
mom dosegla v katerikoli od republik nekdanje SFRJ, izhaja 
še iz predpisov nekdanje SFRJ, po katerih je bilo vse to 
območje ene države, kjer so se lahko delavci prosto zaposlo- 
vali. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru 
novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

• (Uradni list RS št. 12/92) pripravilo predlog spremembe 202- 
člena zakona tako, da bi se zavarovancu brez slovenskega 
državljanstva vštevala v zavarovalno dobo za pridobitev pra- 
vice do pokojnine po slovenskih predpisih le obdobja, ki jih je 
dosegel v pokojninskem in invalidskem zavarovanju pri slo- 
venskemu nosilcu zavarovanja. Pripravljena je tudi spre- 
memba 254. člena zakona tako, da bi lahko pri slovenskem 
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ci' pokojninskega in invalidskega zavarovanja uveljavil 
co do pokojnine le zavarovanec, ki bi v zavarovanju pri 

njimu dopolnil minimalno pokojninsko dobo, ali vsaj 40 
-nosecev zavarovanja v zadnjih petih letih, oziroma vsaj 80 
mtsecev zavarovanja v zadnjih desetih letih pred vložitvijo 
zahtevka za upokojitev. Navedena predloga sta bila skupaj 
z drugimi predlogi sprememb zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju že predložena v obravnavo Vladi 

' Republike Slovenije. 

Če bo Državni zbor sprejel navedene predloge sprememb 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tuj držav- 
ljan ne bo mogel več pridobiti pravice do slovenske pokojnine 
n^i podlagi tega, da bi se neposredno pred upokojitvijo vklju- 
čil v pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Slove- 
niji. Če se bo upokojil v Republiki Sloveniji, pa se mu čas 
zavarovanja v drugih republikah SFRJ pri odmeri pokojnine 

vne bo upošteval. 

Kako se določa cena ure izvajalcem programov? 
I  

' JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je v svojem vprašanju 
opozoril na obvezne izbirne vsebine. Izvajalci programov so 
lahko šole ali pa zunanji lzva|alci. O ponudbi in možnostih 
teh programov zavod RS za šolstvo in šport obvešča šole 
s posebnim katalogom. Ministrstvo plpčuje izvajalcem pro- 
gramov delo na osnovi opravljene ure programa na udele- 
žence programa. Cena takšne ure je bila leta 1990 približno 
1 DEM. Dne 3. 7.1992 pa je ministrstvo določilo ceno 18 SIT 
(0,35 DEM) in, da se bo ta c%na spreminjala minimalno 
z indeksom šolstvu namenjenih sredstev. Sedaj šole izpla- 
čujejo izvajalcem teh programov po 19 SIT za uro programa 
za vsakega udeleženca, kar je približno 0,27 DEM. 

Zato sprašujem, kdaj bo Ministrstvo za šolstvo določilo ceno 
za uro programa za posameznega udeleženca, po kakšnem 
kriteriju in na kakšen način bodo o novi ceni in pozneje 
o njenih spremembah obveščali šole, starše in izvajalce teh 
programov?« 

Ministrstvo mu je odgovorilo: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem glede vrednotenja obveznih 
izbirnih vsebin kot sestavine srednješolskih programov poda- 
jamo naslednje pojasnilo: 

Cena za uro programa izvajanja obveznih izbirnih vsebin 
v srednjem šolstvu je odraz bruto vrednosti pedagoške ure, 
kakršne se obračunava učiteljem z visoko izobrazbo na Slo- 
venskem. Izhaja torej iz višine koeficienta za eno pedagoško 
uro, pri čemer je upoštevana visokošolska izobrazba (0,028 
koef. za pedagoško uro) ter vrednosti izhodiščne bruto 
osnove za koeficient (v septembru 26.000 SIT). V izračunu je 
tudi upoštevano, da programu prisostvuje 30 dijakov. 

Izračun, ki iz tega izhaja: 
0.028 koef. X 26.000 SIT : 30 = 24,3 SIT 
24,3 SIT torej predstavlja oceno na dijaka za eno uro pro- 
grama za mesec september 1993. 

Sprememba vrednosti te cene tekoče sledijo vrednosti izho- 
diščne osnove za plače v družbenih dejavnostih v mesecu 
izplačila teh sredstev šolam. Šole si te cene lahko izračunajo 
same in o njem obvestijo starše in učence. 

Kaj je slovenski javni dolg in koliko znaša? 

SAŠO LAP, poslanec iz Samostojne poslanske skupine, je 
17. novembra lani vprašal, »Slovenski javni dolg — kaj je to 
in kolikšen je,« 

Vladajoča koalicija je uspela spraviti »pod streho« prora- 
čunski memorandum, edinstven inštrument, ki ga drugje ne 

poznajo. Ne glede na to, da ga je izglasovala sama, brez 
sodelovanja opozicije in je zato sama prevzela odgovornost 
za njegovo vsebino in ne glede na to, da je ta inštrument 
ustavno pravno dvomljiv in nezavezujoč, pa na široko 
odpira vrata javnemu dolgu. 

Ob tem ugotavljam, da javni dolg nikjer ni zakonito oprede- 
ljen, da se niti ne ve kaj to je, koliko in kdo ga sme oblikovati, 
do kakšne višine in za kakšne namene, še najmanj pa je 
jasno na kakšen način in kdaj bo poravnan. 

Jasno je samo to, da javni dolg pomeni vnaprejšnjo porabo 
in da so izkušnje z javnim dolgom iz propadle Jugoslavije 
več kot bridke. Sedanja vladna koalicija ravna popolnoma 
enako kot je ravnala takratna Jugoslovanska vlada. Tudi ta 
se je namreč izogibala opredelitvi teh pojmov. 

Jugoslavija je razpadla in se potopila v krvi ko se je zaostrilo 
vprašanje odgovornosti za porabo iz naslova javnega dolga 
in njegovo vračilo, v Sloveniji pa bo neodgovorno posnema- 
nje Jugoslovanskih vzorcev prav tako pripeljalo do katastro- 
falnih posledic. 

Vlada Republike Slovenije naj zato jasno odgovori s katerim 
pravnim aktom je uveden javni dolg kot inštrument javnih 
financ, kolikšen je danes in kolikšen bo po oceni do leta 
1995, na kakšen način bo servisiran in kdaj bo likvidiran? 

Vlada je na poslančevo vprašanje pripravila naslednji od- 
govor: 

Po definiciji Svetovne banke so javni dolg obveznosti javnega 
sektorja (države in/ali javnih podjetij) in zasebnega sektorja za 
katerega jamči država. Javni dolg predstavlja trenutno stanje 
(oz. posledice) v preteklosti sprejetih ekonomsko-političnih 
odločitev. Kategorije javnega dolga kot takšne v prejšnjem 
sistemu nismo priznavali, kar pa seveda ne pomeni da ga ni 
bilo. Slovenija je v zadnjih letih priznala javni dolg in ga tudi 
kvantificirala. 

Podatke o javnem dolgu je vlada prvič predstavila ob pripravi 
proračuna za leto 1993. Javni dolg, ki ga priznava Republika 
Slovenija, je nastal oziroma bil priznan, na podlagi naslednjih 
zakonov: 

- pomemben del javnega dolga je nastal, ko je Republika 
Slovenija z ustavnim zakonom o izvajanju ustavne listine, 
sprejela funkcijo poroka za obveznosti slovenskih subjektov 
do tujine (cca. 160 milijard tolarjev); 

- drugi pomemben del predstavljajo obveznosti, ki jih je nase 
prezvela Republika Slovenija s posebnimi zakoni, in sicer 
z Zakonom o izdaji obveznic Socialistične republike Slovenije 
(prestrukturiranje gospodarstva), z Zakonom o izdaji obvez- 
nic za pospeševanje izvoza v letu 1990, z Zakonom o odkupu 
terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter Zvezne direkcije za 
promet in rezerve izdelkov posebnega pomena, z Zakonom 
o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog, 
z Zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, 
izdane zaradi sanacije bank in hranilnic ter z Zakonom o jam- 
stvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije 
Slovenskih železarn, (skupaj cca. 253 milijard tolarjev) 

- tretji del predstavljajo obveznosti Republike Slovenije 
nastale zaradi deficitarnega financiranja proračuna, nastal pa 
je na podlagi Zakonov o proračunu Republike Slovenije za 
posamezna leta. (skupaj cca. 35 milijard tolarjev). 

Skupaj znaša javni dolg Republike Slovenije cca. 450 milijard 
tolarjev (številka varira predvsem zaradi sprememb tečaja). 
V okviru tega zneska ni upoštevan delež nealociranega dolga 
stare Jugoslavije, s tem da bo Slovenija prevzela ta delež 
hkrati z prevzemom ustreznega dela premoženja stare Jugo- 
slavije (če bo pri delitvi uporabljen kriterij IMF - 16,39% - je 
vrednost nealociranega dolga, ki odpade na Slovenijo, 65 
milijard tolarjev). 
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Javni dolg se servisira skladno s pogoji, ki so določeni po 
posameznih obveznostih, s tem da se pomemben delež teh 
obveznosti vsako leto refinancira. Skladno s proračunom se 
bo v letu 1994, zaradi proračunskega deficita, javni dolg 
predvidoma povečal za 16 milijard tolarjev. V naslednjih letih 
pa je predviden proračunski suficit, kar bo posledično pome- 
nilo odplačevanje in s tem zmanjševanje javnega dolga. 

Javno garantirani dolg se lahko povečuje z dajanjem jamstev 
države na kredite, najete za izgradnjo infrastrukture, s tem, da 
se lahko vsako takšno jamstvo odobri samo na podlagi ustrez- 
nega zakona, ki ga sprejme državni zbor. 

Ministrstvo za finance pripravlja obširnejšo informacijo o slo- 
venskem javnem dolgu, ki bo posredovana tudi državnemu 
zboru. 

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

Zakaj na vprašanje o vračanju arondiranih parcel 
še ni odgovora? 

ALOJZ METELKO, poslanec SLS, je vprašal pristojno Mini- 
strstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije, 
zakaj Sekretariat za družbeno planiranje in gospodarstvo 
občine Trebnje ne dobi odgovora na njegovo zaprosilo za 
pojasnitev izvajanja določila 29. točke 3. člena Zakona 
o denacionalizaciji, ki je bilo ministrstvu posredovano že 10. 
12. 1992. 

Ker upravni organ doslej še ni prejel zaprošenega pojasnila 
glede vračanja arondiranih parcel v primerih, kjer je bila 
upravičencem poleg denarja dana za odškodnino tudi nado- 
mestna nepremičnina, v večih primerih ne more nadaljevati 
s postopkom denacionalizacije arondiranih zemljišč. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo mu odgovarja: 

G. Alojz Metelko sprašuje, zakaj Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo še ni odgovorilo na dopis Sekretariata za druž- 
beno planiranje in gospodarstvo občine Trebnje z dne 10. 12. 
1992, v katerem želi ta sekretariat pojasnila v zvezi z izvaja- 
njem zakona o denacionalizaciji. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je zgoraj navedeni 
dopis Sekretariata za družbeno planiranje in gospodarstvo 
občine Trebnje prejelo 15. 12. 1992. Vprašanja se nanašajo na 
način ugotovitve vrednosti odškodnine, plačane ob podržav- 
ljenju premoženja (72. člen zakona o denacionalizaciji 
- ZDEN). Ker so o tem različna stališča, ZDEN pa ne določa 
posebnega načina ugotavljanja te odškodnine, niti za to ne 
predvideva posebnega podzakonskega predpisa, smo sta- 
lišče do tega vprašanja usklajevali s predstavniki Ministrstva 
za pravosodje. Usklajeno mnenje smo večkrat povedali na 
posvetih z občinskimi upravnimi organi ter na inštruktažnih 
pregledih po občinah, povsem jasno pa smo ga zapisali 
v napotilih št. 464-05-442/93 z dne 18. 4. 1993, s katerimi smo 
obvestili vse občine, da naj se odškodnine preračunavajo 
s primerjavo takrat izplačanih odškodnin s takratnimi cenami 
kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Ustavna pojasnila v zvezi z vprašanji, navedenimi v obravna- 
vanem dopisu, so bila delavcem te občine s strani delavca 
tukajšnjega ministrstva dana na sestanku s to občino, še 
preden je poslala obravnavani dopis. Prav tako so bila pojas- 
nila na enaka vprašanja že dana nekaterim drugim občinam. 
Ta pojasnila so bila poslana Ministrstvu za pravosodje, ki je 
prevzelo skrb za izdajanje biltena mnenj v zvezi z denacionali- 
zacijo, ki naj bi ga prejemale vse občine. 

Ob tem pa poudarjamo, da republiški upravni organi lahko 
v zvezi s pojasnjevanjem zakona dajejo le neobvezna pravna 
mnenja, ki pa prvostopnih organov pri njihovem odločanju ne 
obvezujejo, prav tako takšna mnenja ne obvezujejo drugih 
organov v postopku in seveda tudi ne Vrhovnega sodišča 

Republike Slovenije, ki odloča v upravnem sporu. Ne glede na 
to, da občina Trebnje ni prejela neobveznega pravnega mne- 
nja na svoja vprašanja, bi lahko odločala v konkretnih uprav- 
nih zadevah, saj je pri odločanju vezana na predpise, ne pa na 
neobvezna pravna mnenja. 

Kaj zavlačuje postopke na sodiščih združenega 
dela? 

IRENA OMAN, poslanka iz Samosto|ne poslanske skupine,, 
je 23. 12. 1993, postavila naslednje poslansko vprašanje:. 
Vemo, da je sodstvo neodvisna veja oblasti, vendar kljub i 
temu želimo pojasnilo ministra za pravosodje, da pojasni,, 
kakšni so objektivni razlogi za zavlačevanje postopkov na 
sodiščih združenega dela. Znano nam je, da se nerešene 
zadeve vlečejo leta in da veliko število državljanov zaman j 
čaka na svoje pravice. 

» l 
Odgovor na njeno vprašnje je pripravilo Ministrstvo za pravo- 
sodje: 

c 
Pripad zadev na sodiščih združenega dela se je od leta 1989, 
enormno povečeval in to v primerjavi z letom 1988 v letu 1989 .. 
za 97%, v letu 1990 za 86%, v letu 1991 za 148% in v letu 1992 j 
za 145% ali drugače povedano, sodišča združenega dela prve ' 
stopnje so imela v letu 1992 (11.400 zadev) dvakrat večji 
pripad kot v letu 1988 (6.285 zadev). Letošnji pripad zadev še 
ne kaže trenda umirjanja naraščanja. Takšno enormno pove 
čevanje pa je pripeljalo ob še nekaterih drugih razlogih di 
bistvenega povečevanja zaostankov pri delu, ki po stanju na | 
dan 30. 6. 1993 pomeni več kot enoletni pripad nerešenih 5 
zadev. Tako močno povečan pripad je posledica obstoječih ; 
družbenih in gospodarskih razmer, saj od ene petine pa do!>, 
ene tretjine letnega pripada predstavljajo spori zaradi prene- , 
hanja delovnega razmerja. Sodišča združenega dela niti „ 
s svojo kadrovsko zasedenostjo, niti z veljavnim postopkom, 
ki ga imajo, ne morejo biti kos takšnemu pripadu, kljub temu, j>| 
da se intenzivira reševanje predvsem starejših zadev. „ 

Veljavni postopek pred temi sodišči nima procesnih instru- j 
mentov, ki bi omogočali sankcioniranje neudeležbe strank j 
v postopku, brez katerih pa to sodišče ne more zaključiti ) 
postopka. ( 

Razlogi za obstoječe zaostanke, ki izvirajo iz sodstva, so >< 
v tem, da so nekatera sodišča ekipirana z mlajšimi sodniki, ki &i 
bi jih bilo potrebno predvsem intenzivno izobraževati za zah- >| 
tevne delovne spore, za kar pa doslej ni bilo zagotovljenih i| 
sredstev. Takšne, po našem mnenju izjemne situacije glede 
obsega dela, namreč ni mogoče reševati s še enkratnim p, 
povečanjem kadrovske zasedbe sodnikov in sodnega osebja, ( 
čeprav bo tudi to v določeni meri potrebno. Pri tem moramo i 
poudariti, da je šele od uveljavitve zakona o sodniških plačah ; 
volitev prvostopnih sodnikov teh sodišč v pristojnosti držav- a 
nega zbora, pred tem pa npr. zaradi znane situacije v Skupš- ti( 
čini mesta Ljubljane eno leto niso bili izvoljeni sodniki za 
ljubljansko sodišče, podobno je bilo še v nekaterih drugih ( 
sodiščih, kjer je poteklo več mesecev, da je bil sodnik v vseh Ji 
pristojnih občinskih skupščinah izvoljen. Vse to pa je še 
dodatno povečevalo zaostanke v delu. 

V celoti bo takšno stanje po našem mnenju sanirano, ko bodo 
odpravljeni vzroki, ki povzročajo takšen pripad zadev, saj bi 
sodišče moralo biti zadnje sredstvo v varstvu delovnopravnih " 
pravic, ne pa edino. / 

Vse navedene razloge je Vlada obširneje predstavila v oceni 
stanja v predlogu zakona o delovnih in socialnih sodiščih in ti ^ 
razlogi so Vlado tudi vodili, da je Državnemu zboru še pred 'k 
predložitvijo predloga zakona o sodiščih in zakona o sodniški 
službi predlagala obravnavo in sprejem zakona o delovnih ' 
sodiščih, ki bi omogočil novo organiziranost tega dela sod-5 

stva, predvsem pa zagotovil ustrezni postopek, ki bi sodiščem H 
omogočal učinkovitejše reševanje posameznih sporov. Ven- >s 
dar se je Državni zbor kljub tako zaskrbljujoči situaciji v tem u 
delu sodstva odločil, da bo predlog zakonci obravnaval skupaj U 
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drugo zakonodajo o sodstvu, kar bo Državni zbor lahko 
oril v kratkem, ker je Vlada Republike Slovenije že predložila 
ikonodajo o sodstvu v drugo obravnavo. 

) ravnanju oziroma komuniciranju policista 
Slovenci v tujem jeziku 

MARIJAN POLJŠAK, poslanec SPS, je v zvezi z dogodkom 
Postojni notranjemu ministrstvu zastavil 27. 9. 1993 

aslednje vprašanje in sicer kako je notranje ministrstvo 
;ahko zaposlilo miličnika g. Bričiča, ki na delovnem mestu 
°' pogovoru s Slovenci uporablja tuj jezik in je poslanec 
' 'oljšak ob tem tudi predlagal, da se tega policaja odpusti iz 
'lovenske policije, tako kot tudi vse ostale, ki delajo po- 
1 obno. ! 
' 'lada je poslancu odgovorila: 

oslanec Državnega zbora Republike Slovenije g. Marijan 
' oljšak navaja v svojem poslanskem vprašanju in pobudi 
Ministrstvu za notranje zadeve incident, ki se je pripetil 27. 3. 

1 '93 pred Motelom Proteus v Postojni in na policijski postaji 
>' JStojna, • ko naj bi policist Hamid Bričič v srbohrvaščini 

J ladiral in žalil dva mlada Postojnčana. Poslanec sprašuje, 
■|ako je prišlo do zaposlitve policista, ki na delovnem mestu 
i "i komuniciranju s Slovenci uporablja tuj jezik, in daje 

< jbudo, da se tega policista odpusti iz slovenske policije. 

nid Bričič, roj. 12. 8. 1948 v Vučkovcih, občina Gradačac, 
apublika Bosna in Hercegovina, Musliman, je prišel v Repu- 

bliko Slovenijo leta 1970, ko se je zaposlil v SGP Rogaška 
'Slatina. Dne 5. 5. 1972 se je zaposlil v organih za notranje 
1 adeve Republike Slovenije kot miličnik pripravnik na PM 
'ostojna. V tej enoti dela še danes. Leta 1974 je končal 
rednjo miličniško šolo. Državljanstvo Republike Slovenije je 
iridobil po osamosvojitvi Republike Slovenije. 

reverili smo navedbe iz pisma »Slovenci smo izpostavljeni 
'ovsod, tudi s strani slovenske policije«, ki se nanašajo na 
Iričičevo komuniciranje v srbohrvaškem jeziku. Vsi policisti, 
i so bili prisotni pri postopku, trdijo, da je Bričič komuniciral 
ključno v slovenskem jeziku. Navedbe iz pisma zanikajo, 
opuščajo možnost, da je izrekel posamezno besedo z neslo- 
nskim naglasom. Policist Bričič navaja, da je ob enem 
med pozivov mladoletnikom, naj gredo domov, izjavil 

'dečki, bežte domov«. Na to so prisotni takoj reagirali s pri- 
pombo, da govori hrvaško, ker beseda »dečki« ni slovenska. 
Pričeli so se mu posmehovati, češ da imajo raje slabega 
plovenca kot najboljšega Bosanca. 

Policist Bričič izpolnjuje formalne pogoje za zaposlitev 
[organih za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu s 4. 
[lenom Zakona o delavcih v državnih organih (Ur. list RS, št. 
5/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1). Menimo, da ne obstajajo 
'azlogi za prenehanje delovnega razmerja v Ministrstvu za 
Stranje zadeve. 

(a obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vo Ministrstvo za notranje zadeve. 

Vlado sprašujem, ali ni to po vseh pravilih monopoliziranje 
bančništva in primer, kako nelojalna konkurenca kaznuje 
lojalno konkurenco? V ZDA bi šle odgovorne osebe za tako 
stvar pred sodišče. Kaj pa bi se zgodilo pri nas? 

Vlada mu je odgovorila: 

Banke in hranilnice kot samostojne pravne osebe svojo 
poslovno politiko prilagajajo razmeram ponudbe in povpraše- 
vanja po denarju na trgu. To pomeni, da način obrestovanja 
depozitov oziroma kreditiranja svojih komintentov oblikujejo 
predvsem v skladu z svojo načrtovano poslovno politiko, kar 
je v skladu s težnjo po uvajanju tržnih elementov na finančni 
trg. 

Predlagani medbančni dogovor o določanju zgornje meje 
pasivnih obrestnih mer v svojih določilih predvideva omejitve 
pri višini obrestnih mer, ki jih banke plačujejo za depozite 
pravnih in fizičnih oseb, vloženih v bankah, ki so članice 
Združenja bank Slovenije. Z dogovorom naj bi se čimbolj 
stabilizirale zgornje meje pasivnih obrestnih mer, kar bi 
posredno vplivalo tudi na zniževanje bančnih stroškov. Seda- 
nja visoka obrestna mera je posledica dejstva, da v preteklosti 
obrestna mera ni imela funkcije racionalnega kriterija upo- 
rabe oziroma najema denarnih sredstev, ki bi zagotavljala 
pravočasno vračanje kreditov in usklajen razvoj gospodar- 
stva. Posledice takšne obrestne mere pa se kažejo v težavah 
dela slovenskega bančnega sistema in nujnosti izvajanja 
postopkov sanacije oziroma predsanacije v nekaterih bankah, 
tudi s ciljem dolgoročnega znižanja obrestnih mer za posa- 
mezne vrste kreditov. 

Glede na to, da dogovora do 1.11.1993 ni podpisalo potrebno 
število članic Združenja bank Slovenije, medbančni dogovor 
v danih okoliščinah ne velja. 

Vlada je do sedaj v okviru mehanizmov s katerimi razpolaga 
sprejela nekaj ukrepov s katerimi je pozitivno vplivala na 
zniževanje obrestnih mer. Ti so: 

- Odlok o pogojih za dajanje poroštva Republike Slovenije za 
obveznosti iz določenih bančnih kreditov v letu 1992; 
- vključevanje Ministrstva za finance in Banke Slovenije 
v posojanje denarja na medbančnem trgu; 
- priporočilo Vlade Republike Slovenije skladom ter drugim 
organom in organizacijam Republike Slovenije, da ne deponi- 
rajo sredstev v bankah, katerih delež neto kreditnega odnosa 
do drugih bank presega 10% povprečnega stanja tolarskih 
kreditov. Ta ukrep vpliva na obseg medbančnega kreditiranja 
in preusmerjanje bank na kreditiranje gospodarstev. Banke, 
ki presegajo navedeno mejo so izključene iz nekaterih drugih 
ukrepov Vlade (pr. deponiranje sredstev proračuna). 

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

Kdo lahko pridobi licenco pooblaščenega revi- 
zorja? 

Vprašanja o določanju zgornje obrestne mere 

"IARIJAN POLJŠAK, poslanec iz Samostojne poslanske 
'kupine, je 27. 9. 1993, postavil vladi naslednje vprašanje: 

' Delu je bil dne 22. 9. 1993 objavljen članek »Bančniki 
1 določanju zgornje obrestne mere«. Bančniki so postavili 
^restno mero za vlaganje fizične osebe 60%, za pravne >&ebe pa 30% mesečne revalorizacijske stopnje. Določili so udi kazni za tiste banke, ki se tega ne bodo držale in tako 
'aprej, kot navaja članek. 

CIRIL PUCKO, poslanec SKD, je vprašal, zakaj na Ministr- 
stvu za finance razen seznama 35 kandidatov za pridobitev 
licence pooblaščenega revizorja, ki izpolnjujejo pogoje, 
obstaja tudi seznam 25 kandidatov, ki naj bi tudi pridobili 
licenco, čeprav ne izpolnjujejo vseh pogojev. Prav tako me 
zanima, ali namerava ministrstvo za finance že na samem 
začetku kršiti zakon in podeljevati licence »po zvezah«, ne 
da bi kandidati izpolnjevali vse pogoje? Sprašujem tudi kdo, 
razen Zveze društev računovodskih in finančnih delavcev, 
je uvrščal ljudi na seznam št. 2? 

Vlada mu je posredovala naslednji odgovor: 

Ministrstvo za finance je v skladu s 43. členom zakona o revi- 
diranju (Uradni list RS, št. 36/93) prejelo predlog Zveze raču- 
novodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in Službe družbe- 
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nega knjigovodstva v Republiki Sloveniji za priznanje naziva 
pooblaščeni revizor predvidoma 66 osebam. 

Predlagatelj je poleg seznama oseb, katerim naj bi Ministrstvo 
za finance izdalo ustrezna potrdila (certifikate), predložil tudi 
dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev za priznanje naziva 
pooblaščeni revizor, kot to določa omenjeni člen zakona 
o revidiranju. 

Na podlagi tega je Ministrstvo za finance pripravilo odločbe 
66 osebam, katerim se podeljuje naziv pooblaščeni revizor. 

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

O Peterletovi štirinajstdnevni ameriški turneji 

DANICA SIMŠIČ, iz poslanske skupine Demokratov 
— Demokratske stranke, Je 30. 9. 1993, vprašala: »Zunanji 
minister RS gospod Lojze Peterle je 20. septembra 1993, 
odpotoval na dvotedensko turnejo po ZDA. 

Ob poslušanju radia, gledanju televizije in prebiranju dnev- 
nega časopisja se mi v poplavi sporočil o srečanjih, pogovo- 
rih, sprejemih itd. zastavlja vprašanje: kakšna sta pravza- 
prav raven in narava njegovega obiska? Ali torej potuje in 
nastopa kot predstavnik vlade, kot zunanji minister, kot 
državni sekretar za Slovence po svetu ali kot stranski prvak. 
Ob tem me zanima še, v čigavi organizaciji potekajo vsa ta 
srečanja, koliko stanejo in kdo bo stroške poravnal. 

Ministrstvo za zunanje zadeve ji je odgovorilo: 

Namen obiska ministra za zunanje zadeve RS, Lojzeta Peter- 
leta v ZDA je bil večstranski in sicer: 

a) Udeležba, kot vodja slovenske delegacije, na 48. rednem 
zasedanju GS OZN v New Yorku. Bilateralna srečanja v času 
zasedanja GS OZN z zunanjimi ministri naslednjih držav: 
Republike Koreje, Luxemburga, Nizozemske, Alžirije, Argen- 
tine, Čila, Bolgarije, Grčije, Irske, Portugalske, Danske, Špa- 
nije, Turčije, Malezije, Brazilije, Nove Zelandije, Singapurja, 
Cipra ter namestnikom zunanjega ministra Indije. 

b) Vzpostaviti ali obnoviti stike s predstavniki organov obla- 
sti v nekaj najpomembnejših državah ZDA (Ohio, Illinois, 
California) in industrijskih, finančnih in intelektualnih središ- 
čih (Los Angeles, Chicago, San Francisco, Cleveland). V pri- 
meru Ohia (in Clevelanda) je šlo za krepitev že tradicionalnih 
stikov. Pri obisku Kalifornije in lllinoisa (Los Angeles, San 
Francisco, Chicago) pa je šlo za prvi obisk slovenskih uradnih 
predstavnikov v tistih izjemno pomembnih središčih (in njiho- 
vih organih), kjer je Slovenija še neafirmirana oz. premalo 
poznana. 

c) Stiki s poslovnimi krogi v teh pomembnih ameriških gospo- 
darskih, finančnih in tehnoloških centrih. Zlasti v Kaliforniji, ki 
sodi med gospodarsko najbolj propulzivna območja ZDA, je 
obisk imel za cilj opozoriti na Slovenijo, kot srednjeevropsko 
državo z možnostmi za gospodarsko sodelovanje. 

d) Vzpostavitev oz. krepitev stikov z ameriškimi Slovenci in 
njihovimi organizacijami v teh po številu slovenskih rojakov 
pomembnih območjih ZDA. Zlasti v Kaliforniji je šlo za prvi 
neposreden stik uradnih predstavnikov Slovenije s Slovenci 
in njihovimi organizacijami. 

e) Stiki z mediji na teh območjih. Časopisi kot so Los Angeles 
Times, Chicago Tribune itd. in radijske in TV hiše v teh centrih 
pokrivajo obsežno populacijo med katero se predstava o Slo- 
veniji, kot novi demokratični in preživetja sposobni državi šele 
oblikuje. 

G. Lojze Peterle je v času svojega obiska v ZDA nastopal 
v funkciji ministra za zunanje zadeve RS. 
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Program obiska v ZDA je pripravilo MZZ preko Veleposlan 
štva RS v VVashingtonu, Stalne misije RS pri OZN v New York 
ter Generalnega konzulata RS v New Yorku. 

Stroške obiska ministra za zunanje zadeve RS, Lojzeta Petei 
leta v ZDA krije Ministrstvo za zunanje zadeve RS. 

Bodo najbolj ogroženi dobili brezplačne pakete 

IVAN SISINGER, poslanec Združene liste, je 25. oktobr"* 
1993, vprašal, ali namerava vlada pred božičnimi prazniki i 
Novim letom socialno najbolj ogroženim deliti pakete $ 
državnih blagovnih rezerv — moko, kavo, sladkor, meso i'i< 
drugo. 

Vlada Republike Slovenije je odgovorila: 

Na vprašanje poslanca Združene liste »Ali namerava Vlad 
Republike Slovenije ob letošnjih božičnih in novoletnih prai'i 
nikih iz republiških blagovnih rezerv zagotoviti pakete hran* 
za najbolj ogrožene prebivalce?«, dajemo naslednji odgovor'* 
Vlada Republike Slovenije je ocenila, da pobude poslanca r 
mogoče sprejeti. 

Stalne in strateške republiške blagovne rezerve so oblikovani 
za primer izjemnih razmer in se njihova količina ne srni 
zmanjševati. Vlada Republike Slovenije lahko v izjemnih prf' 
merih s sklepom odobri zmanjšanje količin, pod pogojem, d"i 
se morajo te količine v določenih rokih nadomestiti z novim 
Za nakup nadomestnih količin blaga, ki se hrani v republiški 
stalnih blagovnih rezervah so v vsakem primeru potrebnP1 

finančna sredstva. S proračunom za leto 1993 ta finančn' 
sredstva niso bila zagotovljena. Postopek sprejemanja reb£ 
lansa proračuna oziroma spremembe zakona o proračunB1 

v parlamentu pa je določen v 89. členu Ustave Republik^ 
Slovenije. L 

Poleg tega Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je zi 
najbolj socialno ogroženo skupino prebivalstva poskrbljen^ 
v rednih sistemih socialnega varstva. Tako pripada vsen 
prejemnikom denarne pomoči kot edinega vira preživljanja pi^ 
2. odstavku 24. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni lis'* 
RS, št. 54/92) enkrat letno izredna denarna pomoč v višini eO')'1 

zajamčene plače, ki se izplača v funkcionalni obliki. V letd 

1993 je tako izredno pomoč uveljavilo 1896 upravičencev^ 
večina v jesensko zimskem času z nabavo ozimnice in kuf* 
jave. n 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripre ~ 
vilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. 

poročevali 
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I POSLANSKE POBUDE 

ODGOVOR 
"Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo na 
Ipobudo JOŽEFA KOCUVANA o pobudi o oskrbi 
s semenom strniščnih dosevkov 

r#—     

(Zaradi pomanjkanja padavin v času januar - maj, se ugotav- 
lja, da so posledice suše najbolj opažene na žitih. 

Ocenjuje se, da bo pridelek pšenice za četrtino manjši od 
Optimalnega, saj je zaradi suše zrnje drobnejše. Pri ječmenih 
je situacija ista, ali ponekod še hujša od pšenice. 

u Pri ranih sortah krompirja na izrazito sušnem področju bo 
nipad pridelka polovičen. Na koruzi in sladkorni pesi so posle- 
dice manj vidne. jI 

etve koruze po travno-deteljnih mešanicah, ki so bile oprav- 
,ene v sredini maja, še niso v celoti vzklile in so zaradi 
pomanjkanja vlage zaostale v rasti. 

Prvi odkos na travnikih je bil zaradi premalo padavin v marcu 
|in aprilu manjši za cca 20%. 

ciPričakuje se, da se bo zaradi izpada pridelkov povečalo pov- 
nPraševanje po semenih strniščnih dosevkov. 

>£ajem pobudo, da vlada preko Ministrstva za kmetijstvo in 
nOozdarstvo ugotovi količine semen strniščnih dosevkov ter jih 
Zagotovi v količinah, ki jih bo ob setvi dovolj. 

Posebej naj se apelira na podjetja, ki ta semena prodajajo. 

n(Odgovor Ministrstva za kmetijstvo je: 

niMinistrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je ob načrtovanju in 
isizvajanju akcij za preprečevanje posledic suše ugotavljalo 
)<»tudi preskrbljenost slovenskega trga s semeni strniščnih 
»tidosevkov. V zvezi s tem je bilo takrat ugotovljeno, da imajo 
svsemenarska podjetja v Sloveniji za strniščno setev na voljo 
iirzadostno količino semena naslednjih vrst trav, detelj in krm- 

nih rastlin: 

ra~ trave: mnogocvetna ljuljka TETRAFLORUM, DILANA, na 
voljo bodo tudi ostale, za čisto setev ali kot travno-deteljne 
mešanice; 

detelje: predvsem inkarnatka, na voljo pa bodo tudi ostale, 
v glavnem kot travno-deteljne mešanice; 

krmne poljščine: krmna ogrščica, krmna repica, jara in 
ozimna grašica, jari in ozimni krmni grah in grašljinka. 

Naštete vrste in sorte semen so večinoma iz uvoza in v pri- 
meru da bi semena posameznih vrst kljub predvideni 
Zadostni oskrbljenosti zmanjkalo, so podjetja, ki semena pro- 
dajajo, zagotovila, da bodo takoj intervenirala z dodatnim 
jUvozom teh semen. 

občine Kočevje in se kot strokovno podlago pri tem upošteva 
tudi osnutek gradiva »Programske usmeritve razvoja turizma 
na območju Kočevja do leta 2000«, ki ga je pripravil CEMPO 
d.o.o. 

V ta namen bomo v okvir projekta o regionalnem razvoju 
turizma, ki ga bo v letošnjem letu vodilo naše ministrstvo, 
vključili območje kočevskega v program razvoja turizma na 
širšem območju Krasa in Notranjskega, saj gre za zelo 
sorodno potencialno vsebino turistične ponudbe. K aktivno- , 
stim bomo pritegnili tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano in Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
varstvo okolja, Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo 
za razvoj, saj se turizma brez teh področij ne da načrtovati. 
Seveda pa bomo projekt usklajevali z Izvršnim svetom Skupš- 
čine občine Kočevje. 
Glede na to, da je Izvršni svet Skupščine občine Kočevje 
naročnik »Programskih usmeritev razvoja turizma na 
območju občine Kočevje«, Ministrstvo za gospodarske dejav- 
nosti tega gradiva ne namerava odkupiti, kot to predlaga 
poslanska skupine. 

ODGOVOR 
Vlada Republike Slovenije na pobudo ALOJZA 
METELKA za revizijo pogodbe med državama 
Slovenije in Hrvaške 

Od julija letos deluje pri Ministrstvu za gospodarske dejavno- 
sti ekspertna skupina, ki ima nalogo proučiti in pripraviti 
izhodišča za ureditev odnosov z Republiko Hrvaško glede JE 
Krško. Skupino sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, 
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo ter zunanji sode- 
lavci - strokovnjaki za posamezna področja. 

Delo komisije bo končano, ko bo pripravljeno gradivo in bo 
po obravnavi na Vladi Republike Slovenije predloženo 
v postopek obravnave in sprejemanja v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije ]e odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. 

ODGOVOR 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti na 
Pobudo ANDREJA LENARČIČA, v zvezi z razvo- 
jem turizma na kočevskem območju   

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti podpira poslansko 
Pobudo, ki jo je podal g. Andrej Lenarčič, da se pospeši 
Priprava in sprejem razvojnega programa turizma na območju 

poročevalec 115 



■ 

■ 

' 

■ 

. 

■ ' 

* 

" 

X ' 

, 

. ' 

- 

... . 

116 





. . 

■ 

' 

- 

■ 

■ 

' 

- 



■ 

, 

. 
* 

. 

' 

. . . 

■ 

' 

—Z I " 
.evaiec 

  




	ZAČETNE STRANI
	DAVKI IN PRISPEVKI
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke - EPA 573 - hitri postopek

	SAZU
	Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti - EPA 483 - druga obravnava

	PRIZNANJA IN NAGRADE
	Predlog zakona o Bloudkovih priznanjih - EPA 235 - druga obravnava
	Predlog zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva - EPA 234 - druga obravnava

	VARSTVO RASTLIN
	Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - EPA 588 - prva obravnava

	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA
	Predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah - EPA 589 - prva obravnava

	LOVSTVO
	Predlog zakona o lovstvu - EPA 578 - prva obravnava

	VLADA
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije - EPA 592 - prva obravnava

	FINANCE
	Finančni transferji na ministrstvu za gospodarstvo v letu 1993

	TURIZEM
	Strategija razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju turizma - EPA 580

	SVET ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC
	Poročilo o delu Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin za leto 1993

	DRUŽBENI PRAVOBRANILCI SAMOUPRAVLJANJA
	Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v Republiki Sloveniji o stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1993

	Obrazložitev predloga zakona o obrambi (popravek)
	VPRAŠANJA POSLANCEV
	POBUDE POSLANCEV



