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Predlog zakona o IZVAJANJU DOGOVORA O POLITIKI PLAČ 

V GOSPODARSTVU ZA LETO 1994 - EPA 661 HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU DOGOVORA 
O POLITIKI PLAČ V GOSPODARSTVU ZA LETO 1994, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku s predlogom, da se zakon obrav- 
nava kot prva točka dnevnega reda 20. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku zaradi uresničitve že sklenjenega dogo- 
vora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994, ki izraža 
voljo vseh socialnih partnerjev, da se izvajanje dogovora 
podpre z ustreznim instrumentarijem, ki ga lahko zagotovi 
le zakon. 

Vlada Republike Slovenije meni, da v tem primeril g 
izredno potrebo države, saj z zakonom uresničujemoi 
janje politike plač, ki neposredno vpliva na konkuren 
slovenskega gospodarstva. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena po5^ 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 1 S'lovenije 
člena poslovnika Državnega zbora Republike 
določila, da bodo kot njene predstavnice na sejan 
nega zbora in delovnih telesih sodelovale: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in 
zadeve, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v M'nlS,r 

stvu za delo, družino in socialne zadeve, 

- Meta ŠTOKA-DEBEVEC, svetovalka Vlade Rep^® 
Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne z 

Predlog zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 

UVOD 

Rast plač v gospodarstvu Republike Slovenije je bila v letu 
1993 kljub sklenjeni splošni kolektivni pogodbi za 
gospodarstvo hitrejša od dogovorjene rasti. Tako Vlada 
Republike Slovenije kot predstavniki delodajalcev in 
predstavniki delojemalcev so soglasno ugotovili, da taka rast 
plač lahko ogrozi prve pozitivne gospodarske rezultate, ki so 
se začeli kazati v gospodarstvu Slovenije. Zato so partnerji 
sklenili dogovor o politiki plač v letu 1994 in v njem Vlado 
Republike Slovenije zadolžili, da zagotovi njegovo izvajanje. 
S predlaganim zakonom bo zagotovljeno, da bodo pravne 
osebe s področja gospodarstva plače izplačevale v skladu 
s sklenjenim dogovorom in v primeru višjih izplačil v proračun 
vplačevale ustrezen del razlike. Tako zbrana sredstva se bodo 
uporabljala za izvajanje programov zaposlovanja. 

Glede na to, da je tudi za pretežni del negospodarstva 
področje plač urejeno z zakonom, to je zakonom o razmejih 
plač v javnoh zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 
skupnosti, je za preostali del organizacij iz negospodarstva 
predvidena uporaba tega zakona. To so organizacije, ki niso 
financirane iz javnih sredstev in katerih narava poslovanja je 
ne glede na njihovo uvrstitev v negospodarstvo bližja 
načelom poslovanja v gospodarstvu. 

Cilj zakona je zagotoviti izvajanje dogovora o politiki plač. 
Finančni učinki za republiški proračun bodo nevtralni, saj bo 
v skladu z dogovorom o politiki plač, v primeru, da se bodo 
v proračun natekala sredstva v večjem obsegu, Vlada 
predlagala ustrezno znižanje stopnje prispevka za 
zaposlovanje oziroma drugih obveznosti delodajalcev. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se določa način izvajanja dogovora o politiki 
plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št. 23/94), ki 
so ga sklenili sindikati, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije 
in Vlada Republike Slovenije. 

i 

2.6len | 

Zavezanci za izplačevanje plač po tem zakonu so O'^otjn>v
rl 

oziroma delodajalci (v nadaljnjem besedilu: ko|0|d|' 
s področja gospodarstva, za katere velja splo®n 

pogodba za gospodarstvo. 

Ne glede na prejšnji odstavek, so zavezanci za ' 
po tem zakonu tudi delodajalci s področja ne« .gM\opj 
dejavnosti (področja 12 - 14 enotne klasifikacije ^0i 
ki niso vljučeni v sistem izplačevanja plač P0.^jn v<" 
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94)- 

3. člen ^ 

Delodajalci iz prejšnjega člena izplačujejo Piat.0 *g K 5f'$ 
v skladu s 1. in 2. točko sklenjene tarifne P^rf/ura^, 
kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 
RS, št. 23/94) in dogovorom o politiki plač v g°»r 
leto 1994. 

Delodajalci, ki izplačujejo plače nad ravnjj°h 
v skladu z 2., 3. in 5. točko dogovora razen PffjLg S'0 

točke dogovora vplačajo v proračun RePu? in s 
sredstva določena z dogovorom o politiki plac 

, izv«J 

- do 5 % preseganja 25 % presežka, 

- nad 5 do 10 % preseganja 50 % presežka, 

- nad 10 % preseganja 100 % presežka. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljaj0 

programov na področju zaposlovanja. 

4. člen 

Plače poslovodnih delavcev in delavcev s PoS.e,?zaP''5|!/ 
sti, ki se določajo z individualnimi pogodbam' jstaVy 
izplačujejo v višini določeni v skladu t drugim 
točke dogovora o politiki plač v gospodarstvu 

Ob izplačilu plače poslovodnemu delavcu 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi nad z \ 

poročevalec, št 21 2 
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iav!L*?ik'a(lu s Prejšnjim odstavkom, je delodajalec zavezan 
"Ofit SrAdctow m D/»M.KIil/A Clrttfoniio \J uiiini 
kona. 

"*D aWu . -7 vvjamvnuiii, — ... . 
iigoioviiJ . sredstev v proračun Republike Slovenije v višini t«.. J8ni v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega za- 

5. člen 

28'inanro nS,0'en za del0' v soglasju z ministrom, pristojnim 
kasneje vi k^P'^0 na^'n ugotavljanja razlike in vplačil naj- 15 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

"sga knllgoVodajtaniern te9a zakona opravlja Služba družbe- 

6. člen 

7. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje 
delodajalec, če ne oblikuje sredstev v skladu s 3. in 4. členom 
tega zakona in jih ne nakaže proračunu Republike Slovenije. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pri delodajalcu, če stori prekršek iz prejšnjega od- 
stavka. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije ter preneha veljati s potekom veljavnosti 
dogovora o politiki plač v gospodarstvu v letu 1994 (Uradni 
list RS, št. 23/94). 

»k"3'"' t 
OBRAZLOŽITEV 

- Vlada Republike Slovenije, Gospodarska 
'hm/c- Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna 
0 p°litiki '?vfn'ie in sindikati so s podpisanim dogovorom 
kovani Za le,° 1994 (Uradni list RS,..) določili način plač 'a leto 1994. S tem dogovorom so poobfa- 
hlod/ tegado^d'affa način' s ka,erim se zagotavlja izvajanja 

' ^ladu e * 
'^u ft. tem Vlada Republike Slovenije predlaga Držav- 
na u sprejem zakona o izvajanju navedenega dogo- 

p 

^/"'sfrov določila dogovora, opredeljuje obveznost 
■ W bo 0 za f'nance za pripravo podzakonskega omogočil spremljanje in izvajanje tega dogovora 

ton 

ter opredeljuje sankcije za njegovo kršitev. 

Zakon zavezuje organizacije oziroma delodajalce, za katere 
velja splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo ter tiste 
organizacije oziroma delodajalce s področja gospodarstva, 
katerih narava dela in poslovanja oziroma pridobivanje pri- 
hodka se razlikuje •od pretežnega dela negospodarstva ter 
zato niso bile vključene v zakon o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti. 
Zaradi narave svojega dela so se številne izmed njih tudi 
doslej ravnale po načelih, ki veljajo za področje gospodarstva. 

Časovna veljavnost tega zakona je vezana na časovno veljav- 
nost dogovora o politiki plač v gospodarstvu v letu 1994 
(Uradni list RS, št. 23/94). 

3 poročevalec, it. 21 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O ZAJAMČENIH OSEBNIH 

DOHODKIH - EPA 666 - HITRI POSTOPEK   

Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 48/92) ter prvega odstavka 174. v povezavi s 183. čle- 
nom poslovnika Državnega zbora RS poslanca Socialde- 
mokratske stranke Slovenije - SDSS vlagava 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O ZAJAM- 
ČENIH OSEBNIH DOHODKIH, 

ki ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora RS. 

Na podlagi 201. člena poslovnika predlagava HITRI 
POSTOPEK sprejemanja na naslednji seji Državnega 
zbora RS in sicer na začetek dnevnega reda seje. Predlog 

od 
hitrega postopka utemeljujeva z dejstvom, da se | . 
decembra lani zajamčeni osebni dohodek rea,n?h

z»L|iefij- 
že za približno šest odstotkov (rast cen osnovnih z i 
skih potrebščin od 1. 1. do 30. 4. 1994) in da brez,.„ ,a 

ob neizvedeni revalorizaciji pripeljalo do socialnih ko ^ 
tov, ki pa bi lahko škodovali tako gospodarstvu kot 

membe zakona ne bi bilo možno sprožiti Pui"|T|ahM 
določitev zajamčenega osebnega dohodka, ka[h konf|ilc 
ob neizv 
tov, ki p. 
v celoti. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena P°s,l0Vlk8teSffi" 
čava, da bova oba sodelovala pri delu delovnin 
Državnega zbora republike Slovenije. 

Ivo HVALICA1 r 

Dr. Jože PUČNIK. 

Predlog zakona o spremembah zakona o zajamčenih osebnih dohodkih 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

V veljavi je zakon iz leta 1990, ki med drugim določa, da je 
zajamčeni osebni dohodek individualni znesek, ki varuje 
materialno in socialno varnost delavca in katerega se določi 
in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije praviloma dva- 
krat letno, v juniju in decembru, na pobudo Vlade RS, sindika- 
tov Sloveniji in Gospodarske zbornice pa lahko tudi večkrat. 
Postopek se opravi v primeru, da je rast cen osnovnih življenj- 
skih potrebščin v dveh zaporednih mesecih večja kot pet 
odstotkov. Ko je bil zakon sprejet, je imela Slovenija hiperin- 
flacijo, ki je znašala več kot 200%, kar je pomenilo več kot 10- 
odstotno mesečno rast, medtem ko se je letos gibala mesečna 
rast zmerne infalcije le še med 1,1 in 2,1 odstotka. To pomeni, 
da v kolikor ne bi prišlo do spremembe zakona ne bi bili 
podani pogoji za sprožitev postopka za revalorizacijo zneska 
zajamčenega osebnega dohodka, kar bi pomenilo med letom 
realno zmanjšanje zajamčene plače na tako raven, ki ne bi 
omogočala več varovanja materialne in socialne varnosti 
delavca. V tem primeru bi se tudi povečala možnost za nasta- 
janje socialnega nezadovoljstva in morebitnih socialnih nape- 
tosti, kar bi imelo škodljive posledice z slovensko državo. 

2. CILJI IN NAČELI ZAKONA 

Cilj zakona je prilagoditi pogoje za revalorizacijo zneska 
zajamčene plače sedanjim razmeram zmerne inflacije in tako 
omogočiti tudi v zdajšnjih razmerah varovanje materialne in 
socialne varnosti delavca. Namesto da je za revalorizacijo 
potrebna mesečna rast osnovnih življenjskih potrebščin 
v dveh zaporednih mesecih večja kot pet odstotkov je v zdajš- 
njih razmerah potrebno določilo, ki predvidi takšno možnost 
že v primeru, da doseže rast osnovnih življenjskih potrebščin 
v dveh zaporednih mesecih skupaj več kot dva odstotka, tako 
bi se med letom preprečilo realno zmanjšanje zajamčene 
plače v višini letne inflacije, ki znaša zaenkrat blizu 20-ih 
odstotkov. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejem zakona nima nobenih neposrednih finančnih posle- 
dic, saj spremeni le pogoje, pod katerimi se sproži postopek 

os«1 $ 

$ 

za določitev zajamčenega osebnega dohodka s qoS| 
RS po predhodnem mnenju sindikatov Slovenije 
ske zbornice Slovenije. 

Členi, ki se spreminjajo 

Osnovno besedilo 4. člena Zakona o zajamč®n' 
dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90) je: 

gKjps^ 
»Zajamčeni osebni dohodek določi Izvršni sv.®t

cJjkato^",' 
Republike Slovenije po predhodnem mnenju si ^ 
venije in Gospodarske zbornice Slovenije. V' (upu-(. 
višine zajamčenega osebnega dohodka izvršb'®.e jn 
vrednost osnovnih življenjskih potrebščin, g'"® jos 
osebnih dohodkov v gospodarstvu republik® 
stopnjo produktivnosti dela v gospodarstvu reP |jti 

Zajamčeni osebni dohodek se določi in objavi v Ura .^jju 
Republike Slovenije praviloma dvakrat ,e,n.0,

jz prej^L- 
decembru, na pobudo organov in organizacij prepir 
odstavka pa lahko tudi večkrat. Postopek j 
odstavka se opravi, če je mesečna rast rast 
življenjskih potrebščin v dveh zaporednih mes ^ 
pet odstotkov. Tako določen zajamčeni osebn ^ ja 
uporablja pri izplačevanju osebnih dohodko 
prvega dne naslednjega meseca po objavi v u 
Republike Slovenije.« 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Drugi stavek drugega odstakva 4. člena Zakona o 
osebnih dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90) se sp 
da se glasi: 

te i« ITI«' 
»Postopek iz prejšnjega odstavka se opravi, c zap°r 

rast cen osnovnih življenjskih potrebščin v dv® 
mesecih skupaj večja kot dva odstotka.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradne111 

blike Slovenije. 

list" 

poročevalec, it. 21 4 



OBRAZLOŽITEV 

doloiba ? s,avku 4. člena zakona je poleg drugega tudi 
Gospojjg.rr s® lahko na pobudo sindikatov Slovenije in 
"ei kg/ dvakra ^'06 zaiam^en' osebni dohodek določi tudi 

h živ 
M pe 

??!!}?letu 1990, ko /® bil zakon sprejet, je 

cen osnovn ^lna leto ,n s'cer v Pomoru, če je mesečna rast 
tih veča J ilvlier>jskih potrebščin v dveh zaporednih mese- 
bdanii pet odstotkov. To določilo je preživeto in lnHaciia „ p

nerealno. V letu 1990, ko je bil zakon sprejet, 
'fi'o )99, pl igp^! Sloveniji znašala 204.6%, v naslednjem 

đ°'oit)afmerah 1 ko ie inflacija precej nižja, deluje ta 
"*%ed dolnJ- prot' določbi ' člena istega zakona. Ta člen 
'"esek, kj J ' da ie zajamčeni osebni dohodek individualni aruje materialno in socialno varnost delavca. 

Zaradi visoko določenega odstotka rasti osnovnih življenjskih 
potrebščin v pogojih zmerne inflacije, je posledica te določbe 
veliko realno zmanjševanje zajamčene plače praktično za vso 
letno infalcijo, saj v vsem letu ni pričakovati, da bi bila ome- 
njena rast življenjskih potrebščin v dveh zaporednih mesecih 
večja od petih odstotkov. To pa postavlja pod vprašaj smisel- 
nost tega zakona. Zajamčena plača v takih pogojih ne jamči 
več eksistenčnega minimuma delavca in s tem zakon izgublja 
prvotni namen. 

Zato podpisana poslanca predlagava, da se odstotek skupne 
dvomesečne rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin kot 
pogoja za revalorizacijo zajamčene plače, zmanjša na dva 
odstotka. 

5 poročevalec, št. 21 



Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD POSEBNIH IGER NA SREC° 

- EPA 663 - HITRI POSTOPEK _ 

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD 
POSEBNIH IGER NA SREČO. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku za 20. sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

S predlogom zakona se odpravlja nejasnost v zvezi z dolo- 
čanjem davčne osnove za obračun posebnega promet- 
nega davka od posebnih iger na srečo ter dodaja nov 
davčni razred po stopnji 45%. 

Glede na to, da so možne različne razlage določb zakona 
in da je potrebno zagotoviti enotno izvajanje zakona 

zaradi korektnega pobiranja davka, Vlada Republik ^ 
venije predlaga Državnemu zboru Republike Slove") > 
navedeni zakon sprejme po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. i ^ 
člena poslovnika Državnega zbora Republike 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejan 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, ,a fi- 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu 
nance, tvu ^ 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrs 
finance, cinvenii9 

- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike 
v Ministrstvu za finance, emi/enti* 
- Andrej ŠIRCELJ, svetovalec Vlade Republike o' 
v Ministrstvu za finance. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem 
davku od posebnih iger na srečo 

i. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLGOI ZA SPREJEM ZAKONA 

Z zakonom o posebnem prometnem davku od posebnih iger 
na srečo (Uradni list RS, št. 67/93) je bil uveden posebni 
prometni davek od posebnih iger na srečo, ki se igrajo v igral- 
nicah v skladu z zakonom, ki ureja igralništvo. 

V zakonu je določena davčna lestvica, kjer so predpisane 
stopnje v razponu od 5% do 40%. Davek se plačuje od davčne 
osnove, ki predstavlja vrednost prejetih vplačil za udeležbo, 
zmanjšano za vrednost dobitkov. Razpon stopenj je bil dolo- 
čen na podlagi podatkov o prilivu prometnega davka od 
prirejanja posebnih iger na srečo v letu 1992 iz naslova 
zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93). 
Pri izračunih je bila upoštevana davčna osnova, ki je predstav- 
ljala seštevek davčnih osnov po posameznih vrstah iger na 
srečo, ki jih morajo prireditelji posebnih iger na srčeo tudi po 
sistemskem zakonu o prometnem davKu izkazovati oziroma 
ugotavljati za vsako vrsto iger na srečo posebej. 

Po uveljavitvi zakona se v praksi pojavljajo različna tolmače- 
nja glede ugotavljanja davčne osnove, od katere se obraču- 
nava in plačuje posebni prometni davek od prirejanja poseb- 
nih iger na srečo. Glede na intencijo zakona, da se od vseh 
iger na srečo določi skupna davčna osnova podjetja, ki prireja 
posebne igre na srečo, se s spremembo zakona predlaga 
nedvoumna dikcija določitve davčne osnove za obračunava- 
nje davka. 

Nadalje je potrebno določiti nov davčni razred zaradi uskladi- 
tve z gibanjem prometa od prirejanja posebnih iger na srečo. 

CILJ IN NAČELA ZAKONA a 

S predlaganimi spremembami zakona se odPr®vi j 
v zvezi z določanjem davčne osnove za °°! oSeb^ 
plačevanje posebnega prometnega davka od P ^ 
na srečo ter dodaja nov davčni razred po stopal 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ^<0!^ 
Ocenjujemo, da sprejem sprememb in dopolni'®^ 
bo vplival na prihodke proračuna, kolikor so dav ^ • 
od uveljavitve zakona obračunavali in plačev 
skupne, enotne davčne osnove. 

Zaradi uvedbe dodatnega davčnega razreda j® ^ 
povečanje prihodkov proračuna iz tega naslova 

BESEDILO ČLENOV 
1. člen 

Drugi odstavek 5. člena zakona o posebnež Prg7/ 
davku od posebnih iger na srečo (Uradni list R^1 

dopolni z naslednjim besedilom: 
»Enotna davčna osnova za obračun posebneaa P.r_:, 
davka po tem zakonu se ugotavlja tako, da se 
vplačila za udeležbo pri vseh igrah na srečo 
odštejejo vrednosti dobitkov od teh iger.« 

od 

2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Posebni prometni davek se plačuje po 
od letne osnove: 

naslednik 

Če znaša letna osnova SIT 
nad do 

znaša davek 
SIT 

250.000.000 
1.250.000.000 
2.250.000.000 
4.250.000.000 
6.250.000.000 
8.250.000.000 

250.000.00 
1.250.000.00 

2.250.000.000 
4.250.000.000 
6.250.000.000 
8.250.000.000 

5% 
12.500.000 + 10% nad 

112.500.000 + 15% nad 
262.500.000 + 25% nad 
762.500.000 + 35% nad 

1.462.500.000 + 40% nad 
2.262.500.000 + 45% nad 

S« 
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3. člen 

"en 56 spremeni tako, da se glasi: 
^svčni zavezanec plačuje posebni prometni davek v petih 

dneh po poteku meseca od prejetih vplačil za udeležbo, 
zmanjšanih za vrednot dobitkov v tem mesecu po naslednjih 
stopnjah: 

če znaša mesečna osnova SIT 
nad do 

znaša davek 
SIT SIT 

20,833.333 
104,166.667 
187,500.00 

354,166.667 
520,833.333 
687,500.000 

20,833.33 
104,166.667 
187,500.000 
354,166.667 
520,833.333 
687,500.000 

4. člen 
V D 
Ch? °ds,avku 8- člena se črtajo besede »o davčnih os- 

dru9em odstavku 8. člena se za besedo »davka« doda 

5% 
1,041.667 + 10% nad - 20,833.333 
9,375.000 + 15% nad 104,166.667 

21,875.000 + 25% nad 187,500.000 
63,541.667 +35% nad 354,166.667 

121,875.000 + 40% nad 520,833.333 
188,541.667 + 45% nad 687.500,000 

besedilo »v skladu s 5. členom tega zakona«. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Z*kon 0 
Sr8'° (Uran s?Pnem prometnem davku od posebnih iger na 
<*nova za oh RS' 67/93; v 5. členu določa, da se davčna 
^ 'Ser rta £un posebnega prometnega davka od poseb- 
no Poseh \° u9°tavlja za vsako vrsto posebnih iger na 

0 . el- v zakonu ni posebej navedeno, da se davčne 
? "o osnn°Sameznih '9er na sre&° vključijo v enotno 
i u<ieležbo : 1(1 Predstavlja vrednost vseh prejetih vplačil 
^Išana ,pri vseh igrah na srečo, ki jih prireja prireditelj, a vrednost dobitkov pri teh igrah. 

Z zakonom je nedvoumno določeno, da podjetje, ki ima dovo- 
ljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, obračunava davek 
mesečno kot akontacije in dokončno ob koncu leta od enotne 
davčne osnove. 
Zaradi povečanja prometa od prirejanja posebnih iger na 
srečo, je predlagana dopolnitev davčne lestvice, in sicer tako, 
da bo določena stopnja 45% za prireditelje, ki bodo dosegali 
letno osnovo v znesku nad 8.250,000.000 tolarjev oziroma 
mesečno osnovo v znesku nad 687,500.000 tolarjev. 

7 poročevalec, št. 21 



Predlog ZAKLJUČNEGA RAČUNA O IZVRŠITVI PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1991 - EPA 68  

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA O IZVRŠITVI 
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1991, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi sklepa 12. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28. 10. 
1993. S tem nadomeščamo besedilo predloga zaključnega 
računa o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 
1991, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 402-02/93-3/1 -8 
z dne 2. aprila 1993, priloge, ki so vam bile poslane hkrati 
z zakonom in so objavljene v Poročevalcu št. 6, z dne 15. 
aprila 1993 pa ostanejo nespremenjene. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena po ^ 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.»J 
člena poslovnika Državnega zbora Republike s' 0rjav. 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejan u 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

Ministrstvu za - Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v 
finance, ,a jj. 
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu 
nance, ciov®* 
- Andrej ENGELMAN, svetovalec Vlade Republike o« 
nije v Ministrstvu za finance. fl 
- Lidija PODKRIŽNIK, svetovalka ministra za financ 

Predlog zaključnega računa o izvršitvi proračuna Republike Slovenije za leto 
1991 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Republike 
Slovenije za leto 1991. 

2. člen 

Prihodki proračuna Republike Slovenije so bili doseženi in 
razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1991, ki 
je sestavni del tega zaključnega računa. 

Skupni prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 1991 
so znašali 87.354,330.825,98 tolarjev, in so bili razporejeni za: 

7fii 30^ 
- odhodke, prenešene s federacije 8.254,042. 
- financiranje minimalnih funkcij federacije „nOo2 00^ 

- nerazporejene prihodke 

3. člen 

Nerazporejeni prihodki proračuna Republike sloV®£'i8v 
1991 v višini 3.715,659.297,48 tolarjev se razporeau tev V 
ctua ro?orvo Rannhliko <%lnvoniio 73 nnWrivan|0 J „ h 0(<r 

- tekoče odhodke 
- investicijske odhodke 

61.310,529.764,40 SIT 
11.033,400.720,80 SIT 

stva rezerve Republike Slovenije za pokrivanje ^ 
prevzete kredite do mednarodnih in domačih fina" 
nizacij. 

4. člen 

Ta zaključni račun začne veljati petnajsti dan P° 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je obravnaval osnutek zak- 
ljučnega računa za leto 1991 na svoji 4. seji 26. 2. 1993 in ga 
tudi sprejel. Istočasno pa je zadolžil Vlado Republike Slove- 
nije, da pri pripravi predloga prouči in upošteva mnenje in 
stališča začasnega delovnega telesa, odločbe Službe družbe- 
nega knjigovodstva ter stališča, pripombe in predloge iz raz- 
prave poslancev na seji zbora. 

Besedilo predloga zaključnega računa za leto 1991 je vlada 
določila na svoji 17. seji dne 1. aprila 1993 in je bilo objavljeno 
v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovneije št. 6 dne 
15. aprila 1993. Iz obrazložitve k predlogu zaključnega računa 
je razvidno, da je Ministrstvo za finance opravilo ustrezna 
knjiženja in popravke za leto 1991 v knjigovodstvu proračuna 
Republike Slovenije za leto 1992. Opravljena pa niso bila 
ustrezna knjiženja, ki se nanašajo na tisti del delne odločbe 
Službe družbenega knjigovodstva, ki se nanaša na izkaz reali- 
ziranih sredstev prispevkov za zdravstvo in zaposlovanje 
v organih, ki se financirajo iz državnega proračuna v višini 
772,5 milj. SIT in na znesek tečajnih razlik deviznih rezerv po 
stanju 31. 12. 1991. Za del, za katerega niso bila opravljena 
ustrezna knjiženja je Ministrstvo za finance dne 23. 3. 1993 
vložilo tožbo za odpravo določb pod točko 1/3 in 1/4 v odločbi 
Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji 
Podružnica Ljubljana, izdani po opravljenem inšpekcijskem 
pregledu osnutka zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 1991. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 28. 10. 
1993 sprejel sklep, da bo zaključni račun državnega prora- 

čuna za leto 1991 ponovno obravnaval po odl°>i orna vlL 
sodišča. Istočasno je sprejel sklep, da se neyza let° j 
nerazporejenih prihodkov državnega proračuna $1% 
v znesku 2.776,7 milj. SIT prerazporedi v sr0^zgie ^ 
Republike Slovenije za pokrivanje jamstev zapre VPrlj^l 
do mednarodnih in domačih finančnih organizaci- 
da bodo nerazporejeni prihodki višji od naveden b0 o. 
odločitve Vrhovnega sodišča Republike sloV. xne3a 

hovi razporeditvi sklepal ob sprejemanju zakljuc 

proračuna Republike Slovenije za leto 1991. ^ 

Kot je navedeno, je Ministrstvo za finance dne 
vložilo tožbo za odpravo določb pod točko 1/3 >n^. gg 
Službe družb enega knjigovodstva v R0PL' 
Podružnica Ljubljana, izdani po opravljenem pw. 
pregledu osnutka zaključnega računa Prora6 .taio "f 
Slovenije za leto 1991. Sporne določbe se na?„ zgp0s'°m 
realiziranih sredstev prispevkov za zdravstvo ' y 

4 
ti 

v organih, ki se financirajo iz državnega Pr°ra?^ 
772,5 milj. SIT in na preknjižbo presežka prlboo.., SI'L/ 
rezerv) proračuna za leto 1991 v višini 2.776,7 <y sreds' ' 
računa na devizna sredstva in valorizacijo ten J 
upoštevanju srednjega tečaja Banke Slovenije 
1991. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo • „jij< j 
z dne 21. 5. 1193 tožbo Ministrstva za finan??g izp° j /'' 
Ijeno zavrnilo in ugotovilo, da so določbe .pO* d 
odločbe zakonite, ter da se skladno s sklepojjj.H ^ P., 
Ijučni račun državnega proračuna za leto 19 *'gg4 
sodbe je Ministrstvo za finance dne 21 
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08ga D nknjiženja prispevkov in presežka prihodkov držav- 
Pras9<L.° ,una za loto 1991 ter opravilo valorizacije tega 
tudi n*. * knjigovodstvu proračuna. Hkrati so bili izvršeni 
% Q,. i' Popravki zaključnega računa proračuna Repu- 

vovenije za leto 1991: 
- y 2 . 
toke sLytavu 2 Mena zaključnega računa proračuna Repu- 
iieSek u„n,'16 za let0 1991 so bili skupni prihodki zvišani za 
31. f°<°vljenih tečajnih razlik deviznih rezerv po stanju 
Proraiun* v viSinl 938,925.514,98 SIT. Skupni prihodki 
"17354 330 825 gg9' S0 bili zvišani s 86.415,405.311,00 SIT 

°^stavka 2. člena zaključnega računa prora- W|odkiH- J e Sl°venije za leto 1991 so bili nerazporejeni S(j. nišani z 2.776,733.782,50 SIT na 3.715,659.297,48 

- v 3. členu zaključnega računa za leto 1991 so bili nerazpo- 
rejeni prihodki, predvideni za razporeditev v sredstva rezerve 
Republike Slovenije, zvišani z 2.776,733.782,50 SIT na 
3.715,659.297,48 SIT; 
- V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike 
Slovenije za leto 1991, ki je sestavni del zaključnega računa, 
je bil na strani prihodkov v vrsti 5. Drugi prihodki dodan nov 
konto 777 Tečajne razlike z realizacijo v višini 938,925.514,98 
SIT. Skupni znesek drugih prihodkov je bil zvišan 
z 2.456,160.174,50 SIT na 3.395,085.689,48 SIT. Realizacija 
skupnih prihodkov je bila zvišana s 86.415,405.311,00 SIT na 
87.354,330.825,98 SIT. 
Ostali del obrazložitve predloga zaključnega računa držav- 
nega proračuna za leto 1991 ter tabelarnih pregledov ostaja 
nespremenjen. 

LANCA Pf»IHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LET01991 

odhodki 

—Namen odhodka 

3 I?AN,SFERJI. dotacije, subvencije 
X Skalni translerji 
i Pia* ?''e druibenim dejavnostim 
$' s 5"° storitev na področju družbenih dej. 

H uvencije in intervencije v gospodarstvu 

7 OdhGIODH°DKI 
k e JJ?™ ,inanciranja in poslovanja 
9 SroHk za dru90 javne potrebe 

10. s,!r™a Prenesena drugim DPS 
11 SrlZ/3 za sofinanciranje na zvezni ravni ■ ar«tstva rezerv 

SKUPAJ TEKOČI DEL 

" S®*«« DEL 
1. lnX«rT!^USKI ODHODKI 
2. i- ® !c!!e v gospodarski infrastrukturi 
3. u '!c!!8 v družbenih dejavnostih 
4. Invft! IC-e,v stanovanjski gradnji 
5. Dm^ lSukovzdrievan)e 

y 9 odhodki vzdrževalnega oz. invest. značaja 

6. fcS" TOKOVI 
P'a'ilo dolgov 

skupaj invest. del 

\ SKUPAj ODHODKI (TEKOČI IN INVEST. DEL) 

\ 2VE2Ne OBVEZNOSTI, PRENESENE NA RS 
FINANC- MINIMALNIH FUNKCU FEDERACUE 
SKUPAj ODHODKI (l.-VII.) 

TEKOČI DEL 
1 9?.hODKI ZA DELO ORGANOV 
2 državnih organov 

"®io izvajalskih org. na področju druž. 
javnosti in gospodarske infrastrukture 

PLAN 
Znesek Skupaj 

REALIZACIJA 
Znesek 

7,321,780,700,00 

3,415,084,400.00 

10,736.865,100.00 

13,163,735,773.00 
2,278,469,030.00 

20,957,641,300.00 
7,726,348,000.00 

44,126,194,103.00 

366,447,693.00 
363,249,620.00 

5,489,801,700.00 
3,121,900.00 

258,029,657.00 

6,480,650,570.00 

61,343,709,773.00 

5,149,117,300.00 
492,597,600.00 
123,345,400.00 

2,275,292,904.10 
1,601,800,046.20 

9,642,153,250.30 

1,391,414,810.70 
1,391,414,810.70 

11,033,568.061.00 

72,377,277,834.00 

8,267,276,066.00 

3,040,700,000.00 

83,685.253,900.00 

7,303,013,565.10 

3,415,084,439.00 

13,163,075,572.30 
2.278.469,030.00 

20,957,641,300.00 
7,723,036,824.80 

366,446.029.50 
362,918.894.90 

5,489,791,563.00 
3.121,900.00 

247,930,645.80 

5,149,117,299.80 
492,597^00.00 
123,345,400.00 

2,275,134,581.10 
1,601,791,029.30 

1,391,414,810.60 

V SIT 

Skupaj 

10,718.098,004.10 

44,122,222,727.10 

6,470,209,033.20 

61,310,529,764.40 

9,641,985,910.20 

1,391,414,810.60 

11,033,400,720.80 

72,343,930,485.20 

8,254,042,761.30 

3,040,698,282.00 

83,638.671,528.50 

9 poročevalec, št. 21 



BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LET01991 

1 PRIHODKI 

Sku KontoVrsta prihodka 
PLAN 

Znesek Skupaj 

1.513.800.000.00 
1.077,700,000.00 

10.528,400,000.00 

6,112.700,00.00 
148.800.000.00 

0.00 
6,351,900.00.00 
241,200,000.00 

1,343,800,000.00 
294.500,000.00 

4,249,100,000.00 
17,720,100,000.00 

71 1 .PRIHODKI OD DAVKOV PRAVNIH OSEB 
710 Davek od dobitka 
711 Davek na izplačane osebne dohodke 

72 2. PRIH. OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHOD. 
720 Dohodnina 

73 3. PRIH. OD DAVKOV OD PROMETA PROIZV. IN STOR. 
730 Posebni prometni davek 
731 Davek na promet nepremičnin 
733 Davek na promet z lesom 
734 Povračilo ob ceni naftnih derivatov 
735 Ekološki davek 
736 Davek na električno energijo 
737 Davek na telefonski impulz 

74 4. PRIH. IZ NASLOVA PRISP. ZA SOC. VARNOST 
740 Prispevek za zaposlovanje 
741 Prispevek za zdravstvo 

77 5. DRUGI PRIHODKI 
770 Povračilo za uporabo cest 
771 Cestnina 
772 Povračila od količinskih osnov 
773 Odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
774 Sodne takse 
775 Drugi prihodki (tudi leto 1990) 
776 Refundacije prihodkov iz leta 1990 
777 Tečajne razlike 

6. TEMELJNI PROMETNI DAVEK 

7. CARINE IN UVOZNE DAJATVE 

8. TUJA POSOJILA 

9. ZADOLŽEVANJE 

SKUPAJ PRIHOOKI 

2,591.500,000.00 

10.528.400.000.00 

14.492,900.000.00 

21,969,200,000.00 

551,700,000.00 
409.600.000.00 

384.400,000.00 
200,000.00 

498.000,000.00 
1,410,200.000.00 

(1,255,600.000.00) 
0.00 

1,998,500.000.00 

20,289,953,900 

10,196,700.000.00 

1,018,100,000.00 

600,000,000.00 

83,685,253,900.00 

  —"""J? 

REALIZACIJA gjj 

— s&fr 
1,475,253,093.40 
1,094,955,764.70 

10,767,712,899.30 

5,893,516,657.90 
226,332,932.00 

0.00 
6,171,238,632.30 

241.802.818.80 
1.402.226,692.50 

286.273,669.80 

4.315.694.038.45 
18,164,953,702.75 

547,548,835.30 
403.822.899.30 
383,226,642.70 

644,217.20 
510,717,710.50 

1,865.846,446.90 
(1,255,646,577.40) 

938.925.514.98 

10.767, 

14.221.391 

3.395. 

\l^ 

i,065#' 

sil' 

12.555. 
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predl 09 zakona o INŠPEKCIJI DELA - EPA 284 - TRETJA OBRAVNAVA 

,°,0-aePublike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 

~ PREDLOGA zakona o inšpekciji dela, 

'8Vs«iii?ri')0^''an10 v tret)° obravnavo na podalgi sklepa 1994 in iol?avne9a zbora Republike Slovenije z dne 23. 
Slovenije "ena Poslovnika Državnega zbora Republike 
i ii 

Prljamo v obravnavo amandma k 12. členu 
"a zakona o inšpekciji dela. 

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 njene predstavnice na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovale: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Divna POTOČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

29 zakona o inšpekciji dela 

določbe 

1. člen 
Pr«dpiSov knT^Zors'vo nad izvajanjem zakonov, drugih 
m Vna razm* ■ vnih P°godb in splošnih aktov, ki urejajo 
d?'9, zaposli'3, P'aće in druge prejemke iz delovnega raz- 
n! Vc®VDri i, 'e de'avcev doma in v tujini, sodelovanje javlja inSn Prljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, 

'■s nroH za del° (v nadaljnjem besedilu: inšpekto- PreeJP'si ni dugače določeno. 

St0rat 
2'Člen 

8'°'ne9a za deloStanOV' kot or9an v sestavi ministrstva, pri- 

ijl^ktorat j_ 
, a n°tranje organizacijske enote, ki jih ustanav- 

8'avnega inš° av''a m'n's,er> pristojen za delo, na pred- 

^ktor t 
3,lu: Qlavni inšpek{aVj 'nšpek,or za del° 'v nadaljnjem bese- 

3. člen 
P^ktor t 

Prfet"'8 Podro?°'av''a eno,no uresničevanje politike in ukre- 
Pod °inirn za Ji" ln?pekc'je de|a. sodeluje z ministrstvom, 
*dr,°''a ter o,! 0 Pri PriPravl predpisov s svojega delovnega 

Predpi dru9® zadeve, določene z zakonom ali 

lnj. 4. člen 

Po9odbtCeVan'em zakonov in drugih predpisov, kolek- splošnih aktov iz svoje pristojnosti. 

tivi j!« z uresni!* delodajalcem in delavcem strokovno pomoč "I Dn#«. .. 'Cevanipm 7alrnnnw i rt H rii/iih nrnHnicnu l/nlalr. 

lektorat 
Va?rfie0<,i, PristQiSVoierri de,u sodeluje z drugimi inšpekcijami, 5 sinJ6r za nm? ■ ' 23 zaposlovanje, za zdravstveno zavaro- 
^rh) ^a|nirnj *°lninsko in invalidsko zavarovanje, kot tudi 

nii deloda^al|0ma S strokovn'm' združenji delavcev in 
OrQ^torat 

an'2acija^tJ®'ui° ludi z raziskovalnimi, izobraževalnimi n s strokovnjaki na področju dela. 

s, 
5. člen 

o rat p 9yrimesee)a tekočega koledarskega leta 
V WSv°i®rn nil ministrstvu, pristojnemu za delo, poro- rt|ita1,6rT| morai Uu Za Poteklo koledarsko leto. Poročilo, 

Sebovati »i0 i navedeni splošni statistični podatki, 
' iav, : 

Sp|ošn1h^akt°V| dru9ih predpisov, kolektivnih pogodb tov, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo: 

2. podatke o številu delodajalcev po dejavnostih, v katerih je 
opravljen inšpekcijski pregled ter o številu delavcev, zapo- 
slenih pri teh delodajalcih; 

3. podatke o številu pregledov po dejavnostih, v katerih je 
opravljen inšpekcijski pregled; 

4. podatke o ugotovljenih kršitvah in kaznivih dejanjih, o izre- 
čenih ukrepih ter o uresničevanju izrečenih ukrepov po 
dejavnostih; 

5. podatke o smrtnih poškodbah pri delu, kolektivnih nesre- 
čah pri delu, hujših poškodbah pri delu ter o ugotovljenih 
poklicnih boleznih po dejavnostih. 

V primerih iz četrte in pete točke prejšnjega odstavka mora 
inšpektorat predlagati tudi ukrepe za reševanje vprašanj 
s tega področja. 

Vlada Republike Slovenije mora poročilo iz prvega odstavka 
tega člena predložiti Državnemu zboru. Poročilo se najkas- 
neje do 30. junija tekočega koledarskega leta obravnava 
v Državnem zboru in se najkasneje v treh mesecih od dneva 
obravnave pošlje Generalnemu direktorju Mednarodnega 
urada za delo. 

II. INŠPEKTOR ZA DELO 
6. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata, 
neposredno opravlja inšpektor za delo (v nadaljnjem bese- 
dilu: inšpektor). 

Inšpektor mora imeti visoko strokovno izobražbo pravne ozi- 
roma tehnične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj in 
strokovni izpit za inšpektorja. 

7. člen 
Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravlja inšpektor 
najkasneje eno leto po imenovanju za inšpektorja oziroma 
najkasneje tretje leto po opravljenem strokovnem izpitu. 

Inšpektor lahko opravlja preizkus strokovne usposobljenosti 
največ dvakrat zaporedoma. 

Če inšpektor preizkusa strokovne usposobljenosti ne opravi 
pri prvem preizkusu, ima pravico drugi preizkus opravljati 
v roku šestih mesecev od dneva prvega preizkusa. 

8. člen 

Strokovni izpit in preizkus strokovne usposobljenosti opravlja 
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inšpektor pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za 
delo. Člani komisije morajo imeti visoko strokovno izobrazbo 
pravne oziroma tehnične smeri. 

9. člen 

Glavni inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja, ki ne opravi 
preizkusa strokovne usposobljenosti. 

Inšpektor, ki je v postopku razrešitve, ne sme izdajati odločb, 
lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe. 
V tem času je inšpektor lahko razporejen na druga dela, ki 
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ali na dela, za katera se 
zahteva eno stopnjo nižja strokovna izobrazba. 

Z dnem razrešitve inšpektorju preneha delovno razmerje. 

10. člen 

Minister, pristojen za delo, določi vsebino in potek strokov- 
nega izpita ter vsebino in potek preizkusa strokovne usposob- 
ljenosti inšpektorjev. 

11. člen 

Inšpektor ne sme sprejemati daril oziroma si ne sme pridobi- 
vati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna rav- 
nanja. 

III. UKREPI INŠPEKTORJA 

12. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor dolžan 
pregledati sredstva za delo, delovne prostore, delovno okolje, 
delovišča, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge doku- 
mente delodajalca ter opravljati druga dejanja, če je to dolo- 
čeno v zakonu. 

, Delodajalec oziroma njegova odgovorna oseba mora inšpek- 
torju zagotoviti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzor- 
stva. 

13. člen 

Inšpektor ima pravico, brez predhodnega obvestila ter brez 
dovoljenja delodajalca, ne glede na delovni čas, vstopiti 
v delovne prostore, na delovišča, k napravam ter v druge 
prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodar- 
ska dejavnost. O vstopu obvesti inšpektor delodajalca, če je 
dosegljiv. 

Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva 
pregledati posamezne stanovanjske prostore, v katerih se 
opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost, pa delo- 
dajalec ali delavec temu nasprotuje, si mora za pregled teh 
prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča. 

Inšpektor lahko največ za osem dni odvzame dokumentacijo, 
ki jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravna- 
vani zadevi, če meni, da so očitno kršene pravice delavca 
oziroma, da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov, 
drugih predpisov, kolektivnih pogodb oziroma splošnih 
aktov. 

O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor 
izda delodajalcu potrdilo, iz katerega mora biti razvidno, 
katera dokumentacija je bila odvzeta. 

14. člen 

Inšpektor sestavi zapisnik o opravljenem nadzorstvu, ki mora 
vsebovati zlasti podatke o: 
- dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva, 
- delodajalcu, 
- ugotovljenem stanju, 
- ukrepih ter o pravni podlagi za izrečene ukrepe, 
- odvzemu dokumentacije iz 13. člena tega zakona. 

Zapisnik se pošlje delodajalcu, pri katerem je bil °Pra' 
inšpekcijski pregled. 

15. člen 

Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima 
vico in dolžnost z odločbo delodajalcu odrediti, o 
njem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom, v roku, ki g ^ni# 
inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih P 
kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristoi 

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar-gre ?a 

nujne ukrepe, tudi ustna. Inšpektor mora izdaji H wji 
odločbo delodajalcu najkasneje v osmih dneh od £>n 

opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo. 
člena 

teS1 

Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega 
dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene v 

Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavk 
člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

16. člen 

Inšpektor lahko z odločbo prepove delodajalcu ^ 
delovnega procesa oziroma uporabo sredstev z 
odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzo 
tovi: 

1. da delodajalec ni zagotovil brezhibnostisred ®ce5a, 
ustreznega delovnega okolja ter delovnega P. prerni 
tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki v 
v delovnem procesu; 

2. da zaradi sredstev za delo, delovnega 
nega okolja ali nezavarovanega območja Qr0 ^ 
za poškodbo ali zdravstveno okvaro delavcev a 
ki niso prejeli ustreznih navodil; 

3. da mu je delodajalec ali delavec delodajalca "n0 

inšpekcijski pregled. 

17. člen 

Inšpektor z odločbo prepove delodajalcu 
nega procesa oziroma uporabo sredstev za ao'» - 
nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ug 

1. da delodajalec z delavcem ni sklenil pogodbe 

oziroma pogodbe o delu v skladu s predpisi m 
pogodbo; ^ 

2. da delodajalec delavca ni prijavil oziroma zanJJJaf<>,?rf 
nricnoulrnu 79 inv/aliHclrr* in rtnlrriininsKO •-rtflf" prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za v 
poselnosti; 

3. neposredno nevarnost za življenje ali zdravje 
dela1" 

18. člen 

Odločba iz 16. in 17. člena tega zakona je lahko u ^ 

Inšpektor mora izdati odločbo iz prejšnjega °ds!fSX 
jalcu najpozneje v osmih dneh od dneva, ko I 
inšpekcijsko nadzorstvo. ,J 

ie ^ 
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena I 
pritožba v osmih dneh od dneva vročitve. . if 

Čiei" 
Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka t®9a 

zadrži izvršitev odločbe. 

t 

i 

19. člen 

Delodajalec lahko od inšpektorja zahteva odložit0V 
✓ 
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"leni, da h. ~ 
odl°žitev d z izvršb° nastala težko popravljiva škoda, da bi jara2 ne nasProtuje javni koristi in tudi ni nevarnosti, 
Skoda. odložitve izvršbe nastala večja nepopravljiva 

Zahtevj j? 
d°kaji|a 

prej^njega odstavka delodajalec priloži ustrezna 

® ^htevi „„ 
°<fl°čbo nai odstavka tega člena mora inšpektor izdati 
dajalca 2ne'e v ,reh dneh potem, ko dobi zahtevo 

>0smih'dnfk° l2 PreiSnjega odstavka je dovoljena pritožba od dneva vročitve odločbe. 

20. člen 

'a ;mlP,raViC0 pri ugotovljenih nepravilnostih pečatiti 
'9vkato h' de,ovne prostore ter delovišča ali druge 

nost se °Prav|ja gospodarska ali negospodarska 

0znači pečat z žigom inšpekcije. 

tu1 ^*2«» pri ugotovljenih nepravilnostih s skle- 
dj Sergije e-,'em' ki so Pris,°ina za distribucijo elek- 
iji d®lodaiai' vode' plina ter za telekomunikacijske zveze, c" DroL;- cu ustavi dobava le-teh oziroma, da se deloda- P'ekinejo telekomunikacijske zveze. 

v trak ods,avka mora sklep inšpektorja izvršiti en dneh od dneva vročitve sklepa. 

S5Pekto 21. člen 
Uoo^i!!:'j8j?m delodajalcu več kot dvakrat v šestih 

Cal!i0r9anu takof J217 člena tega zakona, mora pristoj- 
t|.av|)anje HBi ® 

0J Podati predlog za odvzem dovoljenja za 
3ai«ev 0ct vloiit Pristojni organ je dolžan v roku dveh Sprejel v ,LVe Pred'oga obvestiti inšpektorja o ukrepu, ki *vezi z njegovim predlogom. 

Slpektor ■ -22'č'en 

Spinf"3 i® kršen °pravlian)u inšpekcijskega nadzorstva ugo- 
"ost« , al<t imfa ■ ,drug predpis, kolektivna pogodba ali 
Na!,?- ® zaraHi p,!av'co in dolžnost predlagati uvedbo 

^nivo dejjfn a' 'zre^' mandatno kazen oziroma 

^»tem 23. člen 
^k^rŽ6vanfeferiorn drugače določeno, se za inšpektorja ter 
"istn3, ^ ureia 'skega nadzorstva uporabljajo določbe °Pku. |a upravo ter predpisi o splošnem upravnem 
^0per 

^'^ofno'^g ^p®k,or)a 'e dovoliena pritožba na ministr- 

A2ENsKE DOLOČBE 

24'ćlen 

( ^ delo^gj'a°e
naimanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 

c:toriu 

aH^ati 

"adzni6. za9°,ovi nemoteno opravljanje inšpekcij- stva (drugi odstavek 12. člena); 

n6o 
u9e pro^t za de'0, de,ovne prostore ter delovišča 
dPodarc? Le\ v katerih se opravlja gospodarska ali 

Po«l. dejavnost (prvi odstavek 20. člena); 

(dn?iat°m 0,iStrani a" opravi kakršnokoli dejanji v zvezi 
> °dstauoL.°ira v zvezi z ž'9om inšpekcije na pečatu 1 d6h 20- člena); 
Sij* kaznij0 . 

t>r6i» ,lJdi ori J naimanj 80.000 tolarjev se kaznuje za 
n'e9a odstavi"3 oseba delodajalca, ki stori prekršek 

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka delavec delodajalca, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka. 

25. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 750.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek podjetje, ki v treh dneh od dneva vročitve ne izvrši 
sklepa inšpektorja (četrti odstavek 20. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prejš- 
njega odstavka. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
Inšpektorji, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo delo 
v organih inšpekcije za delo, postanejo z dnem uveljavitve 
tega zakona delavci inšpektorata. 

Inšpektorat prevzame z dnem uveljavitve tega zakona vso 
dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve od dosedanjih 
organov inšpekcije za delo. 

27. člen 
Table z nazivi, pečati, štampiljke in žigi inšpekcijskih organov 
za delo se nadomestijo z novimi najkasneje v dveh mesecih 
od dneva uveljavitve tega zakona. Do zamenjave se uporab- 
ljajo dosedanje table, pečati, štampiljke in žigi organov 
inšpekcij za delo. 

28. člen 
Inšpektor, ki je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem 
razmerju v organih inšpekcije za delo in nima visoke stro- 
kovne izobrazbe, si mora v sedmih letih od dneva uveljavitve 
tega zakona pridobiti visoko strokovno izobrazbo smeri, ki se 
zahteva za področje, na katerem bo opravljal inšpekcijsko 
nadzorstvo. 
S potekom roka iz prejšnjega odstavka inšpektorju, ki si ni 
pridobil visoke strokovne izobrazbe, ki se zahteva za 
področje, na katerem bo opravljal inšpekcijsko nadzorstvo, 
preneha delovno razmerje v inšpektoratu. 

Določbe prejšnjih odstavkov se ne nenašajo na inšpektorja, ki 
je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem razmerju v orga- 
nih inšpekcije za delo, ima višjo strokovno izobrazbo ter še 
največ pet let delovne dobe. 
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko na predlog 
glavnega inšpektorja za delo, delo inšpektorja izjemoma 
opravlja tudi delavec z višjo strokovno izobrazbo in opravlje- 
nim strokovnim Tzpitom za inšpektorja za delo, če do uveljavi- 
tve tega zakona opravlja delo inšpektorja najmanj deset let. 

29. člen 
Inšpektorat nadaljuje delo v prostorih in s sredstvi, ki so jih 
doslej uporabljali organi inšpekcije za delo. 
Sredstva iz prejšnjega odstavka se po stanju na dan 31. 12. 
1993 prenesejo na Republiko Slovenijo. Obveznosti republike 
glede odplačila teh sredstev lokalnim skupnostim se uredijo 
s pogodbo, ki jo skleneta republika in lokalna skupnost. 
O najemu ali odkupu prostorov iz prvega odstavka tega člena 
skleneta republika in lokalna skupnost pogodbo. 

30. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe IV. 
poglavja zakona o varstvu pri delu, razen določb 53. in 54. 
člena, (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86), ki se nanašajo 
na inšpekcijo za delo ter XIII. poglavje zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93), ki ureja 
nadzorstvo inšpekcije dela. 

31. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji zbora, dne 23. in 26. členu predloga zakona, ki so vključeni v besedilo, 
3. 1994 sprejel predlog zakona o inšpekciji dela v drugi pripravljeno za tretjo obravnavo, 
obravnavi. Državni zbor je sprejel amandmaje k 2., 3., 12., 16. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

K 12. členu: 

V prvem odstavku 12. člena se besede »ima inšepktor dolž- 
nost« nadomestijo z besedami »ima inšpektor pravico«. 

Obrazložitev: 

Dosledno tolmačenje besede »dolžnost«, ki je v določbo 
prvega odstavka 12. člena vključena z amandmajem Držav- 
nega zbora ob drugi obravnavi zakona o inšpekciji dela in 
sicer namesto besede »pravico«, pommni, da je inšpektor 
dolžan, ob vsakem pregledu, pregledati vsa sredstva za delo, 
delovne prostore, delovno okolje, poslovne knjige, itn. 

Predlagani pojem, »pravico« pa pomeni možnost ter hkrati 
tudi inšpektorjevo dolžnost, da v skladu z namenom inšepk- 
cijskega pregleda obravnava tiste zadeve, za katere meni, da 
jih ie v določeni fazi treba preqledati ter ugotoviti skladnost 

.. „regled' 
pregledanega s predpisi. Pravica inšpektorja v 
pomeni istočasno tudi dolžnost delodajalca, da '» 
omogoči oz. dopusti. Beseda »dolžan« v določbi c ^ 
člena pa bi v praksi dejansko lahko povzročila f!ePjVi«f 
obremenjevanje inšpekcijskega pregleda z dejanji. ^ 
kretni zadevi ne bi bila potrebna. Ob inšpekcijskem v ^ 
je namreč včasih potrebno pregledati organizacijo ^ 
stveno tehničnega vidika varstva pri delu (kar bb'ca' ,.spi# 
inšpektor - inženir ustrezne tehnične izobrazbe) aii 
nega vidika urejanja delovnih razmerij (kar je delo in 
s pravno izobrazbo), seveda pa je možno opraviti i 0 
pregled, o čemer odloča posamezni inšpektor 
lastne presoje in v skladu s svojo pristojnostjo. 

ov s P Predlagani amandma pomeni tudi usklajenost pojn^ 
logom zakona o upravi, ki je v zakonodajni fazi »if; 
nave v Državnem zboru, in ki v 90. členu določa, ^ _ 
inšpektor pravico pregledati prostore...«, kar ,nl*i0v I 
sporno in bo navsezadnje veljalo za vse inšpekton i 
bliki Sloveniji. 
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rw°9 zakona o SKUPNOSTI ŠTUDENTOV - EPA 339 - TRETJA 
Ravnava 

poslanci 
?'®da PEČAN Andrej LENARČIČ 
J°*ef KOPŠE 
Zor9, '?0r omERZA jl'in MADON 
Z

M ^0,PrEGEU 
Miroslav MOZETIČ 

?a
b

k"
Po4tevanju mnenja Sekretariata Državnega zbora za 

iSS i° in Pravne zadeve št. 022-02/93-4/3, z dne 16. 5. 
svoj predlog 

1"5, nadomeščamo 

^K0NA O SKUPNOSTI ŠTUDENTOV 
<S° obravnavo z novim besedilom predloga Zakona 

Pnosti študentov za tretjo obravnavo. 

"Momestnim predlogom omenjenega zakona poprav- 

£9 zakona o skupnosti študentov 

' SpL0ŠNl 

^PnostiU/,e'j P0|ožaj, delovanje in dejavnost samoupravne 
n,ska 0lJ 

entov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Štu- ur9anizacija Slovenije). 

DOLOČBI 

l.člen 

% 

% 

2. člen 

i ureisiv or9an'zacijo Slovenije se združujejo študentje 
. Pnih L,,a vPrašanj skupnega pomena in uresničevanja 
|,'reb ter on

ere®ov'. solidarnega zadovoljevanja skupnih 
6r>tski J, 'ania zadev iz državne pristojnosti, ki so dane r9anizaciji Slovenije z javnim pooblastilom. 

°^I2ac^°PREDELITEV študentske 

v J 3. člen 

fejR ?r9apizaciji Slovenije se pravice pridobijo ali 
p..s^rn P''a°bitvij° ali izgubo statusa študenta na visoko- 
dr>'c.e v št h V ^ePub'iki Sloveniji v skladu z zakonom. 
luiikV|'ani Ral! ?^,ski organizaciji Slovenije pridobijo tudi 

'sokoli , ■ e Slovenije, ki imajo status študenta na 
St,,- olskih zavodih. 

lieh'.^eznn9?0^30''3 Slovenije je pravna oseba s pravi- 
rri6ljni akt ' 'n odgovornostmi, ki i'b določata zakon in 

Sni; ' 
Onii® So 4» °1Jlike povezovanja v Študentski organizaciji er*tske ornen,ske organizacije visokošolskih zavodov, 
j *°v®nja študeT''6 lokalnih skuPnos,i in interesne oblike 

"^nti on9anizaciio visokošolskega zavoda sestavljajo 
V 4. saTteznega visokošolskega zavoda, 

tsko 
ift6rtntie S sta,0-9anizacijo lokalne skupnosti se združujejo 
Slova ! vsk|ari"m bivališčem v lokalni skupnosti, ki izkažejo 6lije s temeljnim aktom Študentske organizacije 

ljamo napake in pomanjkljivosti v že predloženem bese- 
dilu zakona, na katere je opozoril Sekretariat za zakono- 
dajo in pravne zadeve v svojem mnenju. Obenem predla- 
gamo, da bi predlog Zakona o skupnosti študentov za 
tretjo obravnavo uvrstili na dnevni red junijskega zaseda- 
nja Državnega zbora. Na ta način bi študentom v naši 
državi omogočili konstituiranje študentske organizacije 
Slovenije obenem z letošnjimi volitvami v oba študentska 
parlamenta v Mariboru in Ljubljani. 

Predlagatelji: 

Breda PEČAN, I. r. 
Andrej LENARČIČ, I. r. 
Jožef KOPŠE, I. r. 
mag. Igor OMERZA, I. r. 
Zoran MADON, I. r. 
Žarko PREGELJ, I. r. 
Miroslav MOZETIČ, I. r. 

Študentska organizacija univerze oz. samostojnega visoko- 
šolskega zavoda je pravna oseba. 

Študentske organizacije drugih visokošolskih zavodov so 
lahko pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi, ki jih določajo zakon in temeljni akt Študentske orga- 
nizacije Slovenije. 

4. člen 

Študentska organizacija Slovenije ima temeljni akt, s katerim 
uredi: 

- ime in sedež Študentske organizacije Slovenije, 
- cilje in načela, po katerih Študentska organizacija Slove- 
nije deluje, 
- študentsko predstavniško telo, njegovo sestavo, način voli- 
tev in razrešitve njegovih članov ter mandatno dobo, 
- predstavniška telesa, ki jih oblikujejo študentske organiza- 
cije lokalnih skupnosti in interesne oblike povezovanja štu- 
dentov, 
- organe, njihovo sestavo, način volitev oziroma imenovanja 
in razrešitve članov organov ter mandatno dobo, 
- pravice, dolžnosti in odgovornosti organov in članov orga- 
nov Študentske organizacije Slovenije, 
- način zagotavljanja javnosti dela Študentske organizacije 
Slovenije in njenih organov, 
- način ustanovitve in delovanja organizacije študentov na 
visokošolskih zavodih ter v lokalnih skupnostih, 
- položaj organizacijskih oblik v Študentski organizaciji Slo- 
venije in način njihovega soodločanja pri sprejemanju odloči- 
tev študentskega predstavniškega telesa, 
- naloge in dejavnosti, ki jih Študentska organizacija Slove- 
nije opravlja in zastopanje v pravnem prometu, 
- vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaga- 
njem s sredstvi, 
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih orga- 
nizacijskih oblik v skladu z zakonom ter njenimi cilji in načeli. 

III. POOBLASTILA IN DEJAVNOSTI 

5. člen 

študentska organizacija Slovenije, študentska organizacija 
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visokošolskega zavoda, študentska organizacija lokalne 
skupnosti ter interesne oblike povezovanja študentov 
v skladu s temeljnim aktom.: 

1. sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejav- 
nosti študentov na področju kulture, športa, tehnične kul- 
ture in drugih področij interesnega delovanja študentov, 
določenih z nacionalnim programom visokega šolstva in 
drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo s sredstvi 
iz državnega proračuna ter drugih virov, razen, če ni 
z zakonom določeno drugače; 

2. sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na 
socialno-ekonomski položaj študentov; 

3. zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik 
združevanja študentov; 

4. zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih 
zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna 
lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vpli- 
vajo na življenje in delo študentov; 

5. zagotavlja vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in 
drugih predpisov, ki urejajo delo in življenje študentov; 

6. zagotavlja vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in 
pri delu državnih organov; 

7. imenuje predstavnike študentov v organe in delovna telesa 
mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica je 
Republika Slovenija, v katerih sodelujejo predstavniki štu- 
dentov; 

8. opravlja druge z zakonom ali temeljnim aktom določene 
naloge in dejavnosti. 

Študentska organizacija visokošolskega zavoda v skladu 
z zakonom in statutom izvoli predtavnike študentov, ki sode- 
lujejo pri delu in upravljanju visokošolskega zavoda. 

6. člen 

Občine in druge samoupravne lokalne skupnosti s svojimi akti 
zagotovijo sodelovanje predstavnikov študentske organiza- 
cije Slovenije, študentske organizacije visokošolskega 
zavoda oziroma študentske organizacije lokalne skupnosti pri 
obravnavi vseh zadev, ki se nanašajo na interese študentov 
v lokalni skupnosti v skladu z zakonom. 

7. člen 

Državni organi zagotavljajo sodelovanje predstavnikov štu- 
dentske organizacije Slovenije pri obravnavi vseh zadev, ki 
urejajo vprašanja ekonomske in socialne varnosti študentov 
ter drugih področij, ki vplivajo na njihovo delo in življenje. 

Način sodelovanja študentov iz prejšnjega odstavka uredijo 
državni organi v svojih aktih. 

Pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev 
s področij iz prvega odstavka tega člena, ki jih sprejemajo 
pristojni državni organi in organi z javnimi pooblastili, morajo 
o njih obvestiti Študentsko organizacijo Slovenije in obravna- 
vati ter sprejeti stališča do prejetih mnenj in pobud. O spreje- 
tih stališčih so dolžni obvestiti študentsko organizacijo Slove- 
nije. 

8. člen 

Študentska organizacija Slovenije, študentske organizacije 
univerz, študentske organizacije samostojnih visokošolskih 
zavodov in študentske organizacije lokalne skupnosti lahko 
za dosego svojih v temeljnem aktu določenih ciljev organizi- 
rajo gospodarske ali druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki 
urejajo opravljanje teh dejavnosti. 

Študentska organizacija Slovenije, študentske organizacije 
univerz, študentske organizacije samostojnih visokošolskih 

iso^ 

zavodov in študentske organizacije lokalne 
v okviru notranjih organizacijskih enot opravljajo oe| ^ 
določene s temeljnim aktom, če se opravljajo za P jčki 
študentov in katerih cilj opravljanja ni pridobivanje 

IV. FINANCIRANJE 

9. člen 

Sredstva za delovanje Študentska organizacija Slovenij 
dobiva iz: 

ouprav 
- republiškega proračuna in proračunov lokalnih saf 
nih skupnosti 

- proračunov organizacijskih oblik študentske organl 

Slovenije 

- prispevkov študentov 
- prihodkov od dejavnosti, ki jih opravlja za ure! 
nalog in ciljev 

- prihodkov od lastnega premoženja 

- dotacij, daril ter drugih virov. 

Študentska organizacija univerze oz. samostojnega V
s'tvaf 

šolskega zavoda oz. lokalne skuzpnosti Prid°biva ^^sijsl" 
delovanje iz virov iz prejšnjega odstavka in iz *, ćanih 
dajatev v višini 10 odstotkov od prejemkov, IZP .00rgan" 
občasna in začasna dela študentov, ki jo zaračunavaj 
zacije za posredovanje začasnih in občasnih del obrJ{ir 
v skladu s predpisi na področju zaposlovanja Nac konCesi| 
navanja koncesijske dajatve se določi s pogodbo o 

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovani® 
in občasnih del za študente, sklenejo s študentsko 
cijo Slovenije pogodbo, s katero se določi način od 
nja prejemkov iz prejšnjega odstavka. 

Študentske organizacije, ki pridobivajo sredstva 
drugega odstavka tega člena, zagotovijo sredstva zavo^, 
nje študentske organizacije drugih visokošolski Q| -« 
interesnih oblik povezovanja študentov in študen'. .. 
zacije lokalnih skupnosti, ki ne pridobivajo sre ^(0rti. 
gega odstavka tega člena, v skladu s temeljnim a 

iie l®r 

S premoženjem študentska organizacija Sloveni) 0^i, 
organizacijske oblike razpolagajo v skladu z na 
katerega je bilo pridobljeno. 

1°. člen 

Finančno in materialno poslovanje in razpolagali® ^loJ* 
Ijenimi sredstvi poteka pod pogoji in na na jje. 
z zakonom in akti Študentske organiazcije Sloven 

ravlj3 

organiazcije ■ 

Kontrola nad namensko porabo sredstev se op 
s posebnimi predpisi. 

11. člen 

Visokošolski zavodi zagotovijo prostorske in drU9®'fzai 
uresničevanje nalog in dejavnosti študentske org 
visokošolskem zavodu. 

v s*' 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 
1 S1«', 

odsta študentska organizacija Slovenije iz prvega odst® jod, 
teaa zakona ifi ustannvliana kn nroristavniki StU 

s 
- l\i 

družbene organizacije vpisane v enotni register o<v 
pl/ I mnAOtl Is i n n Dnm iUliL/\ CI/%wonll6 

tega zakona je ustanovljena, ko predstavniki ^— aKfln» 
Ijeni na neposrednih in tajnih volitvah, v skladu z j 
skih organizacij, ki pred uveljavitvijo tega zakona k"1 

Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru in s m 
Hri l7hano rirnonita^iin uniennn » nnntni i-nnictfif O ^ knt|5 
skupnosti, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije 
z dvotretjinsko večino sprejmejo temeljni akt 
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hodnnli alrt se sPrejema po postopku in načinu, ki ga pred- 
odsiaui/ '0 z aktom predstavniki študentov iz prejšnjega 
oraaniv ln.s ka,erim se uredi način sodelovanja študentov, 
nih .up1/3"''1 v občinah, na visokošolskih zavodih in interes- 
akta 3 zc*ru*evanja pri sestavljanju predloga temeljnega 

13. člen 
Št 
2ve»g!?ka organizacija Slovenije kot pravna naslednica 
vice in iPnost' študentov Slovenije prevzame vse njene pra- 
^cialiu°*e znost'' k' ijh )e imela pred združitvijo v Zvezo 
vobdnh m'acline Slovenije m\mma iih ie Drido 
Sloveniii"-' ko.'e delovala v okviru ; 

oziroma jih je pridobila 
: ■—1» ucuvaia v urwuu Zveze socialistične mladine 

I® in njenih organizacijskih oblik. 

in »e nekdanje Zveze socialistične mladine Slovenije 
der\tsu0 

0r9an«zacijskih oblik ugotovi v sodelovanju s Stu- oraanizacijo Slovenije posebna komisija, ki jo ime- 

nuje Vlada" Republike Slovenije v roku enega meseca po 
pričetku veljavnosti tega zakona. 

Na podlagi ugotovljenega premoženja komisija pripravi pred- 
log delitvene bilance, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije 
v roku enega leta po pričetku veljavnosti tega zakona. 

Drugi pravni nasledniki, fizične in pravne osebe, ki imajo 
v lasti, razpolagajo ali upravljajo s premoženjem nekdanje 
Zveze socialistične mladine Slovenije in njenih organizacij- 
skih oblik, morajo v skladu s sprejeto delitveno bilanco izro- 
čiti v last premoženje upravičencem iz tega člena v roku 
enega meseca po sprejetju delitvene bilance. 

14. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

'994, "obrar "ePukWce Slovenije je na 19. redni seji dne 15. 4. 
^druai nhaval. Pr°dlog zakona o Skupnsoti študentov. 

7., g g nav' so bili sprejeti amandmaji k 1., 2., 3., 4., 5., 
Ima . '0., J j,, 12. in 13. členu. Sprejet je bil tudi 

* Prvotnemu 14. členu, ki je določal, da se besedilo 

člena v celoti črta. Tako je prejšnji 15. člen postal sedanji 14. 
člen. 
Državni zbor Republike Slovenije je predlagatelju naložil, da 
pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo. Predlagatelj je 
v besedilo vključil vse amandmaje, sprejete v drugi obravnavi. 
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Predlog zakona o ORGANIZIRANJU IN FINANCIRANJU NA PODROČJU 

KULTURE - EPA 510 - DRUGA OBRAVNAVA  . 

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZIRANJU IN FINANCI- 
RANJU NA PODROČJU KULTURE, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč 
in sklepov 18. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
z dne 18. 3.1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena p"s 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slov 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah v 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, . « 
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstv 
kulturo. 

Predlog zakona o organiziranju in financiranju na področju kulture 

4. člen I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Delovanje na področju kulture je svobodno. 

Država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega 
interesa na področju kulture. 

2. člen 

Javni interes na področju kulture obsega zlasti: 

- ustvarjanje možnosti za skladen kulturni razvoj Slovenije, 

- ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, 

- varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju 
naravne dediščine, 

- uveljavljanje slovenske kulture doma in v svetu, 

- kulturno vzgojo v šolstvu in izobraževanje za poklice na 
področju kulture, 

- kulturološke raziskave. 

3. člen 

Javni interes na področju kulture se uresničuje: 

- z nacionalnim kulturnim programom, 

- z opredelitvijo javnih služb in z ustanavljanjem javnih zavo- 
dov na področju kulture, 

- z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj kulturnih 
dejavnosti, 

- z zagotavljanjem javnih sredstev za kulturo iz državnega 
proračuna in iz proračunov lokalnih skupnosti, 

- z neposrednim financiranjem kulturnih programov oziroma 
projektov iz javnih sredstev, 

- z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja 
kulturnih dejavnosti, 

- z oblikovanjem javne infrastrukture na področju kulture, 

- s stimulativno davčno politiko, 

- z določanjem posebnih pogojev za opravljanje posamezne 
dejavnosti na področju kulture, če to zahteva narava te dejav- 
nosti. 

vljajo 
Za uresničevanje interesa na področju kulture se zaslinili 
sredstva iz državnega proračuna in iz proračuno 
skupnosti za naslednje namene: 

•H vredn°l ^ - za varstvo kulturne dediščine in kulturnin 
področju naravne dediščine, 

Srecis,va 

- za izvajanje kulturnih programov, ki obsega)" -■°A 
plače, avtorske honorarje in materialne stroške 
programov. 

odo' 
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov javnih 0t»ra,° 
področju kulture, ki obsegajo materialne stroške z 
nje, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje, 

- za investicije v javno infrastrukturo na področ|u 

- za vzpodbujanje umetniške ustvarjalnosti in za 
področju kulture. 

5. člen 

Kulturne dejavnosti lahko opravljajo posami ezniki in J 
vtjuuu nvt piivivi/iiiio mi iivpnuvuiiiio vivj*" * 
nimi pogoji, predpisanimi za opravljanje dejavnost . rfl pr 
nnroulianiA nncamaTOA rloioimncfi na nnHmčlU * 

UU|U1,,W,I ■OlIfNU VKIQ.I|0|U   _fj ood 
osebe kot pridobitne ali nepridobitne de|?vnf^ti ć®nV 

opravljanje posamezne dejavnosti na področju 
pisani posebni pogoji. 

Za kulturne dejavnosti po tem zakonu se s 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnin yK0» ^ 
področju književne, glasbene, plesne, gledal dedi^'V 
filmske in video dejavnosti, varstva kulturne 0 

kulturnih vrednot na področju naravne dediščin r» 
in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematos 
irj televizije in na drugih. ^ 

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka podrobneje i 
pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister). v ^ i& 
posamezna dejavnost kulturna dejavnost P° 
odloči minister. 

6. člen 

Kulturne prireditve se morajo 
njevati v slovenščini, na območjih, ki so doiof'^j 
nostno mešana, pa tudi v italijanščini ali madžar® |0vl. 
predvajajo v slovenščini ali s slovenskimi podna 

„iratiV 
ajo najavljati, pr°PajLa ko'&s' 
»močjih, ki so dolove f fil 

Izjeme od določb iz prejšnjega odstavka lahko 
ster. 

do*1 ioI' 
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' nacionalni kulturni program 

7. člen 

kul,urni Pro9ram določa temelje kulturne politike 
financira T Jh8 obse9 dejavnosti na področju kulture, ki se nih sredstev riavnega Poračuna in iz drugih javnih ter zaseb- 

N3cj 
vlade>na'ni kul,urni program sprejme državni zbor na predlog 

8. člen 1||. 
°na'n' kulturni program določa zlasti: 

^®'a in cilje kulturne politike, 

Varstvof>kintJ'turne P0''1^6 za razvoj kulturnih dejavnosti in za 
iaravne dedižj6 dedi^''ne 'n kulturn'h vrednot na področju 

^Iture'3 Za ^"kovanje javne infrastrukture na področju 

" rneri|a 2a ustanavljanje javnih zavodov na področju kulture, 
a razvoj ljubiteljske kulture, 

oblj^e 
"^nih in w0speSevania kulturnega razvoja narodnostno 

demografsko ogroženih območij, 

J^anrt^ok3 °^.ranitev kulturne dediščine na narodnostno n°$t na,
1n\°^jih, ki je posebej vezana na zgodovinsko pri- 

godnih skupnosti, 

^blike^siov6^-'3"'3 ku'*urne9a ra2voia Slovencev zunaj 
** ^kr 
"5riskeaa J

a phranjanje, povezanost in razvoj skupnega slo- 
98 Kulturnega prostora, 

,,'ai,)P?oqraPetevan'a mednarodnega kulturnega sodelova- a amska izhodišča za promocijo slovenske kulture, 

^dika'1'^"3 Področju varstva okolja in urejanja prostora 
°fciu ^u"urne dediščine in kulturnih vrednot na ravne dediščine dediščine, 

^ia 2a ^ n,^ Področju kulturne vzgoje v šolstvu in izobra- za Poklice v kulturi, 
U5rn®rih,t. na področju kulturoloških raziskav, 

^ na Področju ustvarjanja in posredovanja kultur- 
„ ^ m°v po radiu in televiziji, 

&nih Olg?**3. s,imulativno davčno politiko na področju 
k ® nadorih IT1 oprostitev pri obdavčevanju presežka pri- 
Ori° n6Pridnh-.odki orSanizacij na področju kulture, ki oprav- 
ProVnitl oseb l"6 deiavnost'. Pri obdavčenju tistih fizičnih in 
Iru^'blaaa'i vla9aio v kulturne dejavnosti, pri davku na 

Uvoznih ?ori,ev s področja kulture, pri plačilu carin in m dajatev ter sorodne ukrepe, 
,7 ob. 

Ck>i 
^državrT" 03 P°sameznih Področjih kulture, ki se sga proračuna ali iz drugih javnih sredstev, 

„i - ueaisjc sr.edstev za kulturne dejavnosti in varstvo 
"le* n® in r in ku,*urn'h vrednot na področju naravne 
O>0dteh rt meria med sr®dstvi, namenjenimi za posa- lure

enlenirni ael,avnosti ter določitev razmerja med sredstvi, 
lih J1® Podr0/ 

lnanciranje javnih zavodov, javne infrastruk- 
Urnih de(avU',Ure ku',urnih Pr°9ramov v posamez- 

' kuUunVeSt'C'iska vla9an'a v iavn0 infrastrukturo 

- okvirna razmerja med sredstvi, ki se zagotavljajo za izvaja- 
nje kulturnih programov oziroma projektov iz državnega pro- 
računa v odvisnosti od sredstev iz drugih virov in iz proraču- 
nov lokalnih skupnosti. 

9. člen 

Za izvajanje nacionalnega kulturnega programa skrbijo 
v okviru svojih pristojnosti vlada, ministrstvo, pristojno za 
kulturo in druga ministrstva. 

Vlada vsako leto do 31. maja predloži državnemu zboru poro- 
čilo o izvajanju nacionalnega kulturnega programa v prete- 
klem letu z oceno rezultatov in s predlogi potrebnih ukrepov. 

III. SVET ZA KULTURO 

10. člen 

Vlada ustanovi Svet za kulturo kot strokovno posvetovalno 
telo. 

Predsednika in polovico članov sveta imenuje vlada na pred- 
log ministra, drugo polovico pa po predlogih Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti, Kulturniške zbornice Slovenije, 
interesnih združenj na področju ljubiteljske kulture, organizi- 
ranih za območje države, ter italijanske in madžarske narodne 
skupnosti. 

Število članov sveta in trajanje njihovega mandata ter način 
dela sveta določi vlada z aktom o ustanovitvi sveta. 

11. člen 

Svet za kulturo: 

- oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo naci- 
onalnega kulturnega programa, 

- sodeluje pri pripravi predloga nacionalnega kulturnega 
programa, 

- spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega kulturnega 
programa in daje pobude za njegove spremembe in dopolni- 
tve, 

- daje mnenje k poročilu o izvajanju nacionalnega kultur- 
nega programa, 

- ocenjuje stanje in razvoj kulturnih dejavnosti, 
- obravnava predloge zakonov in drugih predpisov 
s področja kulture ter predloge drugih zakonov in predpisov, 
ki zadevajo področje kulture, 
- daje pobude in predloge za urejanje drugih vprašanj na 
področju kulture. 

12. člen 

Za sodelovanje pri opravljanju nalog ministrstva, pristojnega 
za kulturo, ustanovi minister svete, komisije ali ekspertne 
skupine kot strokovna posvetovalna telesa za posamezna 
področja kulturnih dejavnosti. 

Sestavo svetov, komisij ali ekspertnih skupin, njihove naloge 
in način dela določi minister z aktom o ustanovitvi. 

IV. KULTURNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 

13. člen 

V Kulturniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se 
lahko vključujejo poklicna združenja kulturnih delavcev v kul- 
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turnih dejavnostih po tem zakonu (5. člen) in poklicni kulturni 
delavci, ki niso člani teh združenj, če izpolnjujejo pogoje za 
članstvo v teh združenjih. 

14. člen 

V zbornico se lahko vključujejo poklicna združenja kulturnih 
delavcev, ki imajo v svojem statutu ali pravilih določeno kot 
pogoj za članstvo poklicno usposobljenost za opravljanje 
kulturne dejavnosti in določen postopek za ugotavljanje tega 
pogoja, ter vodijo evidenco svojih članov. 

15. člen 

Zbornica: 

- spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresniče- 
vanje nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi 
s tem mnenja, pobude in predloge, 

- daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa 
in k poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa, 

- daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov 
s področja kulture ter k predlogom drugih zakonov in predpi- 
sov, ki zadevajo področje kulture, 

- daje mnenja k imenovanju programskega direktorja v jav- 
nih zavodih na področju kulture, 

- daje ministru mnenje o zahtevi za vpis v razvid samostojnih 
umetnikov in o zahtevi za odobritev plačila prispevkov za 
socialno zavarovanje, 

- predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo in članov 
svetov, komisij ali ekspertnih skupin iz 12. člena tega zakona 
ter članov strokovnega sveta javnega zavoda iz 45. člena tega 
zakona, 

- daje strokovno pomoč svojim članom, 

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut zbor- 
nice. 

16. člen 

Zbornica je pravna oseba. 

Organizacijo, naloge in delovanje zbornice določi statut zbor- 
nice. 

17. člen 

Zbornica se financira s članarino in z drugimi prispevki članov 
ter s sredstvi iz drugih virov. 

V. FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

18. člen 

Kulturni programi oziroma projekti se financirajo zlasti 
v obliki subvencij, dotacij, študijskih in delovnih štipendij, 
odkupov umetniških del ipd. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo in javni skladi zbirajo pred- 
loge za financiranje ali sofinanciranje kulturnih programov 
oziroma projektov z javnim razpisom in sklepajo z izbranimi 
izvajalci teh programov oziroma projektov pogodbe o financi- 
ranju oziroma sofinanciranju. 

Izjemoma smejo ministrstvo, pristojno za kulturo in javni 
skladi skleniti pogodbo o sofinanciranju kulturnega pro- 

grama oziroma proiekta brez javnega razpisa. te 
y .v, i.j fla ni 
posebno pomemben program oziroma projeKi, *■ » 
mogoče vnaprej načrtovati. 

Minister predpiše postopke ter merila in kriterij©^® a 
predlogov kulturnih programov ali projektov iz P 
stavka. 

Minister določi normative in standarde za 'ina"c
('^

n' 
sofinanciranje kulturnih programov oziroma proje 

19. člen 
Kult"! 

Predloge za financiranje oziroma sofinanciran) "Jnmi 
programov oziroma projektov lahko dajo P°^f,tlirnihp" 
pravne osebe, ki so vpisani v razvid izvajalcev 
gramov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

•ki in vK Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamezni*' v prtf 
osebe za vpis v razvid izvajalcev kulturnih Pr°9r 

piše minister. 

20. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo in javni skladi la ^ jv0j|f 
cem kulturnih programov, ki niso javni zavod11 posai"* 
programi trajneje zadovoljujejo kulturne Potre aDfog'an1 

nem področju, za določeno obdobje krijejo nep 0<jrc 
stalne stroške v obsegu kot javnim zavodom n j $1 
kulture. O tem sklene ministrstvo oziroma I 
posebno pogodbo z izvajalcem. 

,a Otjdo&ie 

Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene za 
enega do treh let. 

21. člen 1 
ali SO'^nv 

Izvajalci kulturnih programov, ki se financirajo 
rajo iz državnega proračuna, morajo predloži\onct rt 
pristojnem za kulturo vsako leto najkasneje do1 fi^ 
arja, poročilo o izvedbi kulturnih programov in P |g(U 
nih sredstev iz državnega proračuna v pretekle"1 

VI. JAVNI SKLADI 

22. člen 
,nac<> Država in lokalne skupnosti lahko za izvajanj® ^ 

prenese financiranje kulturnih programov 
iz državnegi 
ustanovljen. 

kulturnega programa ustanovijo javne sk,a^®Jj^a Pf01'^ 

iz državnega proračuna na področju, za katere!)8 

dloko"1 10/ 
Javni sklad se ustanovi z zakonom oziroma 01 
skupnosti. 

23. člen 

Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne 

ni z zakonom drugače določeno. 

z8vi 1 od'1 

24. člen 

Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, n^'zi 
pridobivanja sredstev za uresničevanje namena' 
je javni sklad ustanovljen. 

25. člen 

S statutom ali pravili javnega sklada se podj0^, vpf'^ 
organizacija, naloge, način odločanja ter drug1 j, \> 
pomembna za opravljanje dejavnosti in p°s'° 
sklada. 
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iti« 

26. člen 
Sredstva iaw 
"kater® L u v*3 sk|ada se lahko uporabljajo le za namene, 

' bl1 lavni sklad ustanovljen. 

Jav"i sklad 
27. člen 

Ustanov7teij mora vsako leto do konca februarja predložiti 
' Poročilo o delu sklada v preteklem letu. 

fovi 
28. člen 

'""liče »zor nad javnimi skladi opravlja proračunsko 8Kladu 2 zakonom 1 z zakonom 

Vil. 
JAVNa INFRASTRUKTURA na PODROČJU KULTURE 

. 29. člen 
JPrBrni{nin „ 
i avlianiu i °Prema, ki so javna lastnina in so namenjene 

°na nnHr i-urnih dejavnosti, sestavljajo javno infrastruk- PodročJU kulture. 
pr®rnjg 

r' Po<lro?ii?9i.ir] opremo, ki sestavljajo javno infrastrukturo 
0n,a Pristni«- re' določi Vlada Republike Slovenije ozi- ^ ini organ lokalne skupnosti. 

If® na Dorirli^ PrelSnjega odstavka se kot javna infrastruk- i|igj oč|u kulture na predlog zaznamuje v zemljiški 

^ s®stav|j a j J3 n.° 2a kulturo, vodi evidenco nepremičnin, 
lavno infrastrukturo na področju kulture. 

30. člen 
aktom o 
» nen'a:°vi,vi javnega zavoda na področju kulture se 
on Ur8 na ®")!'n'ne in oprema, ki se kot del javne infra- a%nje d P°dročju kulture dajo v upravljanje zavodu za 

»javnosti, za katero je ustanovljen. 

javn 31. člen 

na področju kulture, s katero ne uprav- 
ijv^^nikom ■ na Področju kulture, se lahko da v uporabo C9v kult? m Pravnim osebam, ki so vpisane v razvid 
J,vna Programov iz 19. člena tega zakona. 

^ir'^ShavnBn^3 'Z Preišnie9a odstavka se da v uporabo 0rr>a pr,'-''-9
a razpisa, ki ga opravi ministrstvo za kulturo 

jni organ lokalne skupnosti. 

32. člen 
<0rabniki j . 
P'iJtoi4',6"«, ikl»;animi na Podlagi javnega razpisa iz prejš- 
""r«s ? 0r9an int fJ1inis,rs,V0' Postojno za kultruro, oziroma rUkti.._ okalne skupnosti pogodbo o uporabi javne 

"a področju kulture. 
'9 S© |ak^ 

o sklene za določen ali za nedoločen čas. 

Slt^liav 33'"en 

ni potrehastru'<,lJre na področju kulture, ki začasno 
viavn® Auge ®ben za opravljanje kulturne dejavnosti, upo- 

n,rastriiumene' se dohodek nameni za investicije Kturo na področju kulture. 

34. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ 
lokalne skupnosti lahko poveri upravljanje določenega dela 
javne infrastrukture na področju kulture neprofitni stanovanj- 
ski organizaciji, ki je vpisana v register pri ministrstvu, pristoj- 
nem za stanovanjske zadeve. 

VIII. JAVNI ZAVODI NA PODROČJU KULTURE 

35. člen 

Javni zavodi na področju kulture (v nadaljevanju: javni zavodi) 
se ustanovijo za opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali 
odlokom lokalne skupnosti v skladu z zakonom opredeljene 
kot javne službe na področju kulture. 

Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje kulturnih 
dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se oprav- 
ljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo 
za javno službo. 

36. člen 

Država lahko ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skup- 
nostjo. 

Če država ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skupnostjo, 
praviloma prispeva sredstva za izvajanje osnovnih progra- 
mov, lokalna skupnost pa prostorske in druge materialne 
pogoje za delovanje zavoda. 

Država ustanavlja javne zavode v skladu z merili, določenimi 
v nacionalnem kulturnem programu. 

37. člen 

Akt o ustanovitvi javnega zavoda sprejme Vlada Republike 
Slovenije oziroma pristojni organ lokalne skupnosti. 

Če država ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skupnostjo, 
se njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
uredijo s pogodbo, ki jo po sklepu vlade sklene minister 
s pristojnim organom lokalne skupnosti. 

38. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, določi normative in stan- 
darde za financiranje neprogramskih stalnih stroškov javnih 
zavodov na posameznih področjih kulturnih dejavnosti, kate- 
rih ustanovitelj je država. 

39. člen 

Organi javnega zavoda so: 

- uprava, 
- svet zavoda 
- strokovni svet. 

40. člen 

Javni zavod vodi uprava. 

Upravo sestavlja poslovni direktor in eden ali več program- 
skih direktorjev. 

Poslovni direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in 
odgovarja za zakonitost dela zavoda. 

Programski direktor vodi strokovno delo zavoda in odgovarja 
za strokovnost dela zavoda. 
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Akt o ustanovitvi javnega zavoda ali statut v skladu z aktom 
o ustanovitvi lahko določi, da ena oseba opravlja hkrati funk- 
cijo poslovnega in programskega direktorja. V tem primeru 
mora direktor izpolnjevati pogoje za opravljanje obeh funkcij. 

Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata 0(|a 
naloge strokovnega sveta natančneje določi statut i 
v skladu z aktom o ustanovitvi. 

41. člen 

Poslovnega in programskega direktorja imenuje ustanovitelj 
na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o zavodih. 

Poslovnega direktorja imenuje ustanovitelj po predhodnem 
mnenju sveta zavoda 

Programskega direktorja imenuje ustanovitelj po predhod- 
nem mnenju strokovnega sveta zavoda in Kulturniške zbor- 
nice Slovenije. 

Če je ustanovitelj ali soustanovitelj javnega zavoda država, 
opravi javni razpis in imenuje poslovnega in programskega 
direktorja minister. 

46. člen 

Z aktom o sistemizaciji delovnih mest v javnem 
sprejme poslovni direktor v soglasju s program®kim 
jem in ustanoviteljem javnega zavoda po predhoon ^ 
nju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu, i ^n 
določeno, da se delovna razmerja na delovnih mesti . ^, 
terja posebna narava dela na področju umetniške etljti 
kulturne ustvarjalnosti, sklepajo za določen čas, ki n 
daljši od pet let. ^ 

Z zakonom in s kolektivno pogodbo se določi 
notenje dela v delovnem razmerju, sklenjenem za ao ka(efiitii 
v primerih iz prejšnjega odstavka, ter pogoji, p° raZ(nerj8 
pridobi tak delavec pravico do sklenitve delovnega 
za nedoločen čas. 

42. člen 

Mandat poslovnega in programskega direktorja traja pet let. 

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati poslovni oziroma programski 
direktor, njune naloge, pooblastila in odgovornosti, natanč- 
neje določi akt o ustanovitvi javnega zavoda ali statut v skladu 
z aktom o 'ustanovitvi. 

47. člen 
ost ^ 

O delovnih razmerjih delavcev, ki opravljajo dejav g0d& 
katero je zavod ustanovljen, in o sklepanju avtorsk .^torjs 
odloča poslovni direktor na predlog programskega 

43. člen 

Poslovni in programski direktor se imenujeta najprej dve leti 
in najpozneje šest mesecev pred potekom mandatne dobe 
prejšnjega direktorja. 

Če poslovnemu ali programskemu direktorju preneha mandat 
pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje 
novega direktorja opravi najpozneje v treh mesecih po prene- 
hanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja 
novega direktorja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti 
direktorja, vendar najdalj za eno leto. 

44. člen 

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstav- 
niki delavcev zavoda, ki opravljajo dejavnost, za katero je 
zavod ustanovljen, ter predstavniki uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti. 

Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni 
načrt in zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako 
določeno v statutu in opravlja nadzor nad upravljanjem in 
poslovanjem zavoda. 

Svet odloča o spornih vprašanjih med poslovnim in program- 
skim direktorjem. Če se sporno vprašanje nanaša na stro- 
kovno delo zavoda, svet pred odločanjem pridobi mnenje 
strokovnega sveta zavoda. 

Sestava sveta zavoda, način imenovanja članov in trajanje 
njihovega mandata se določijo z aktom o ustanovitvi. 

45. člen 

Strokovni svet javnega zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje 
svet izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokov- 
njakov s področja dela zavoda na predlog programskega 
direktorja zavoda in Kulturniške zbornice Slovenije. 

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega 
dela zavoda in daje programskemu direktorju ter svetu mne- 
nja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. 

48. člen 
v 0^ 

Javni zavodi na področju kulture lahko s°delojejo ok0 
svoje dejavnosti z univerzo oziroma fakulteto ? aianj0 

pri izvajanju visokošolskega izobraževanja ter izv^oV. 
plomskih in specialističnih izobraževalnih progra 

IX. SAMOSTOJNI UMETNIKI 

49. člen 
.. kult<. 

Posameznik lahko samostojno kot poklic °P |fizvid^ 
dejavnost kot samostojni umetnik, če je vpisan v 
nikov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. ± 

V razvid samostojnih umetnikov se lahko vpise, 
njuje naslednje pogoje: j 

- da opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vrej^ 
člena tega zakona kot edini ali glavni poklic m 
pokojnine, Jl(. 

a iigpOS 
- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma 
nost za opravljanje te dejavnosti, a 

k k s'° - da pomeni njegovo delo pomemben prispevek 
k*". . 

- da ima licenco za opravljanje dejavnosti, kada 
sana, 

- da mu ni s pravnomočno sodno odločbo Pr 

opravljanje te dejavnosti, 

ik"' - da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji- ^ 

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid samostojni^ 
in vodenje tega razvida predpiše Vlada Republik 

50. člen 

O zahtevi za vpis v razvid samostojnih umetn 
minister. 

ikoy' 
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s pog0jjun)etnik je dolžan sporočiti spremembo v zvezi 
"roku U h *pis v razvid samostojnih umetnikov najkasneje ar|i po nastanku spremembe. 

51. člen 

kov na SL' ume,nik se izbriše iz razvida samostojnih umetni- 
pris'ojno za'uz®htevo ali Po uradni dolžnosti, če ministrstvo, a kulturo, ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih 

s 52. člen 

Wa6iiotnj[Iemu ume'niku se lahko na njegovo zahtevo odobri 
"insko in jPevkov iz državnega proračuna za obvezno pokoj- 
!avarovani Va zavarovanje in za obvezno zdravstveno 
naslednic Jf 0(1 najnižje pokojninske osnove, če izpolnjuje "J8 pogoje: 

i® državljan Republike Slovenije, 

^arnhftn"' nje9°vo ustvarjalno delo po obsegu in kakovosti Prispevek k slovenski kulturi, 

Pogojev1 dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih 

'6,i Pogoh-M6 a!'neie prejšnjega odstavka se ugotavlja na pet 
,re'i® alineje prejšnjega odstavka pa vsako leto. p0di 

^ Prednik p°9°ie in postopek za odobritev plačila prispev- Vlada Republike Slovenije. 
Za °dobritev plačila prispevkov odloči minister. 

KA2ENSKE določbe 

Zahtevi 

d 
najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 

°ti sn.._ mostojni umetnik, če v določenem roku ne spo- 

53. člen 

,. H'OrnfimK 1 viiiioiiiiin, v uuiuv/Ciiciii lurvu iic apu- 
e,iikou v zvezi s pogoji za vpis v razvid samostojnih ov (Prvi odstavek 51 člena). 

2 denarn 
5'^rSek <r>rat

zn''0 najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
v 

2veji s Sa na OS0t>a ali posameznik, ki stori prekršek 
^Protiu 7?i01

s,0'nim opravljanjem dejavnosti, če ravna ooločbo 6. člena tega zakona. 

54. člen 

narno 

ockt''° na'mani 50.000 tolarjev se za prekršek iz 'avka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
z ae 

najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi 
• Kl stori prekršek iz prvega odstavka tega člena 

I, ti. 
°°ne in končne določbe 

akte 

y5j 55. člen 
v ''ovite^• 6^"'"^ letu'ojavn'^ zavodov na področju kulture morajo 

,em jjl uve'javitve tega zakona uskladiti ustanovitvene 
javnj 

ak°nom. 

sCi?kladlWe2. p[eišnie9a odstavka morajo v šestih mesecih ir> aktfl Vene9a akta s tem zakonom sprejeti 0 sistemizaciji delovnih mest. 

v« n®skn 
n8rT| '»tu oH°Sli sarn°stojnih kulturnih delavcev 

56. člen 

OH —"•voivjimi rvuuuiiiui uoiavv/cv S6 morajo 
uveljavitve tega zakona organizjrati kot zavodi 

ali gospodarske družbe, sicer se po preteku tega roka izbri- 
šejo iz sodnega registra po uradni dolžnosti. 

57. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane razvid samostojnih 
kulturnih delavcev razvid umetnikov. 

Samostojni kulturni delavci, ki so na dan uveljavitve tega 
zakona vpisani v razvid samostojnih kulturnih delavcev, razen 
tistih, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno 
zavarovanje iz državnega proračuna, morajo v roku treh 
mesecev od izdaje podzakonskega akta iz zadnjega odstavka 
49.člena tega zakona predložiti ministrstvu, pristojnem za 
kulturo prijavo za vpis v razvid samostojnih umetnikov z doka- 
zili o izpolnjevanju pogojev iz 49. člena tega zakona. Če tega 
ne storijo ali če ministrstvo, pristojno za kulturo ugotovi, da 
ne izpolnjujejo pogojev iz 49. člena tega zakona, se izbrišejo 
iz razvida samostojnih umetnikov. 

58. člen 

Nepremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
javna lastnina in so namenjene pretežno opravljanju kulturnih 
dejavnosti, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona javna 
infrastruktura na področju kulture. 

Nepremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
družbena lastnina v upravljanju države ali lokalne skupnosti 
in so namenjene pretežno opravljanju kulturnih dejavnosti, 
postanejo z dnem uveljavitve tega zakona javna lastnina in 
s tem javna infrastruktura na področju kulture. 

Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni organ lokalne 
skupnosti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona določi, 
katere nepremičnine in oprema iz prejšnjih dveh odstavkov so 
postale javna infrastruktura na področju kulture. 

59. člen 

Premoženje, ki je kot družbena lastnina v upravljanju podjetij 
in drugih pravnih oseb, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
opravljale dejavnosti posebnega družbenega pomena na 
področju kulture, postane z dnem uveljavitve tega zakona 
javna lastnina države oziroma lokalne skupnosti v obsegu, ki 
ustreza vrednosti deleža družbenega kapitala, pridobljenega 
ob ustanovitvi in v okviru financiranja prek samoupravnih 
interesnih skupnosti oziroma iz proračunov. 

V preostalem delu se družbeni kapital v teh podjetjih in drugih 
pravnih osebah lastnini po zakonu o lastninskem preoblikova- 
nju podjetij. Pred pričetkom lastninjenja mora biti ugotovljen 
delež družbenega kapitala, ki postane javna lastnina po prejš- 
njem odstavku. 

60. člen 

Podjetja in druge pravne osebe iz prejšnjega člena morajo 
ugotoviti vrednost deleža družbenega kapitala, ki postane 
javna lastnina po tem zakonu, v šestih mesecih od dneva 
uveljavitve tega zakona in predložiti oceno vrednosti tega 
deleža družbenega kapitala v soglasje ministrstvu, pristoj- 
nemu za kulturo oziroma oziroma pristojnemu organu lokalne 
skupnosti. Če tega ne storijo v navedenem roku, postane 
celotno premoženje v družbeni lastnini, s katerim upravljajo, 
javna lastnina države oziroma lokalne skupnosti, ki je ustano- 
vitelj podjetja oziroma druge pravne osebe. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, oziroma pristojni organ 
lokalne skupnosti mora odločiti o soglasju v dveh mesecih ali 
v tem roku imenovati komisijo, ki bo opravila novo ocenitev, 
sicer se šteje, da je soglasje dano. 

Akt iz prejšnjega odstavka se lahko izpodbija s tožbo v pravd- 
nem postopku, ki se lahko vloži v 30 dneh po prejemu akta. 
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61. člen 

Nepremičnine in oprema, ki po določbah prejšnjih dveh čle- 
nov postanejo javna lastnina, se štejejo za javno infrastruk- 
turo na področju kulture. 

62. člen 

Zemljiško-knjižnemu predlogu predloži novi lastnik pisno 
izjavo, po potrebi z ustreznimi dokazili, o pridobitvi lastninske 
pravice po tem zakonu. 

pogodba zaposlenih v negospodarstvu za podobne i 

- da se sme v primeru, če premoženje organizacije ob ste^ 
ali likvidaciji presega plačane deleže članov oziroma zap 
nih in vrednost njihovih opredmetenih vlog, ta preseže ge 
rabiti le za kulturne namene in sicer s prenosom na 
tovrstne organizacije. 

64. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko izda podrobnejši predpis 
izvajanje 63. člena tega zakona. 

63. člen 

Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se šteje, da 
opravljajo nepridobitne dejavnosti po tem zakonu organiza- 
cije na področju kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da opravljajo 
dejavnosti ustvarjanja, posredovanja ali varovanja kulturnih 
vrednot iz 5. člena tega zakona, 

- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da se sme presežek 
prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj 
registrirane dejavnosti iz prejšnje alineje; 

- da člani organizacije, zaposleni v organizaciji oziroma 
lastniki ne smejo sprejemati nobenih deležev od presežka in, 
kot člani organizacije, prejemati nobenih drugih dotacij iz 
sredstev organizacije; 

- da članom, oziroma zaposlenim ob izstopu ali razpustitvi, 
stečaju oziroma likvidaciji organizacije ne sme biti vrnjeno 
več kot njihov vplačani kapitalni delež in vrednost njihovih 
opredmetenih vlog; 

- da organizacije ne smejo obračunati in izplačevati zaposle- 
nim plače oziroma nadomestila plače članom upravnega ali 
nadzornega odbora več kot 20% nad tarifnimi razredi, kot jih 
določata zakon, ki ureja plače v javnih zavodih in kolektivna 

65. člen 

Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo 
jeti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

66. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

list SRS št. 2» 

posred0' ivaii" 
- zakon o založništvu razen 12. člena (Uradni 
78, 42/86), 
- zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in o po 
kulturnih vrednot (Uradni list SRS,št.10/84, 42/86),. (gpS, 
- zakon o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni 
št.9/82). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo v®'' crs.S' 
zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list sps,S 
81, 42/86 in 26/92) zakona o knjižničarstvu (Uradni aV|ja"le 
27/82, 42/86), ki se nanašajo na ustanavljanje in UP 
javnih zavodov. 

67. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradn®"1 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji dne 10. 3. 1994 
po prvi obravnavi predloga Zakona o organiziranju in financi- 
ranju na področju kulture predlog sprejel ter naložil predlaga- 
telju, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
upošteva njegova stališča in sklepe. 

Predlagatelj je pripravil predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z navedenimi stališči in sklepi. 

V nadaljevanju predlagatelj po posameznih točkah stališč in 
sklepov državnega zbora pojas nuje. kako je v besedilu zakona 
upošteval v njih vsebovana napotila in predloge. 

2. točka staliti In sklepov 

Državni zbor nalaga predlagatelju, naj »natančneje opredeli 
pristojnosti države prt Uvajanju kulturne politike, zlasti 
glede ustanavljanja zavodov, njihovega upravljanja ter 
financiranja ter kriterije za javni razpis.« 

Predlagatelj je sledil stališču državnega zbora tako, da je v 36. 
členu (prej 35. člen) predloga zakona Izrecno opredelil, da bo 
država ustanavljala javne zavode na podlagi meril, ki jih bo 
določil nacionalni kulturni program kot temeljni vsebinski 
kulturnopolitični dokument. 

Glede upravljanja javnih zavodov je predlagatelj korigiral 
napako v 40. in 44. členu predloga zakona iz prve obravnave 
(sedaj 41. in 45. člen), v katerih je bil pomotoma naveden 
nadzorni svet, kar je povzročilo nejasnosti v zvezi z upravlja- 
njem. S tem, ko je predlagatelj besedo »nadzorni« črtal, je 
razvidno, da ima zavod poleg sveta zavoda le še strokovni svet 

in nobenega posebnega nadzornega sveta, s.aj. (6gf11 u 
funkcijo zakon izrecno nalaga svetu zavoda. P° n0sti 
členu taksativno našteva še vse druge Pr's^n0 
zavoda. Tako je v celoti ohranjen koncept zakona, P 
svet zavoda ni več nekakšen drugostopenjski 
ki bi lahl    Ha 81 

v imenu 
ki bi lahko spreminjal odločitve uprave zavoda, 
v imenu autonomije zavoda njegove pristojnosti '. oSti "jjj 
naštevanjem omejene. Ta jasna razmejitev Pr's L pop0 

. svetom zavoda in upravo zavoda, omogoča tuo 
razvidnost razmejitev odgovornosti v zavodu. j 

Glede vodenja zavoda pa je dikcija 40. člena (sefj?le fu^j 
preoblikovana tako, da predvideva možnost z<^ru J: pri ri 
poslovnega in programskega direktorja v enioS. 
ni več bistveno, ali se imenuje programski ^'rf aipo $ * 
opravljanje funkcije poslovnega direktorja, ali ° rj,g i1 y 
zakon odpira enakovredno vse možne kombine i .^n 
pušča aktom konkretnega javnega zavoda, da pr°9 

najustreznejšo. j 

Napotilo državnega zbora iz te točke stališč >n s ^ 1»°^ 
predlagatelj v kontekstu s samo razpravo na drž3v . 
razumel tudi kot naročilo, da naj v čim večji moz strol<0'lj 
drugo obravnavo upošteva vlogo stroke oz'rcr,1foCja^e *tc 
javnosti pri izvajanju kulturne politike. Zato so ",»■ 
pristojnosti Kulturniški zbornici Slovenije pri imen fl//i 
gramskih direktorjev in članov strokovnih svetov 
vodov. 

Glede financiranja je predlagatelj v kontekstu 2 r^'ou. 
točko stališč in sklepov Državnega zbora v druge ^ 
18. člena (prej 17. člen) predloga zakona črtal f 
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sotinan' da se mor.ai° zbirati predlogi za financiranje in dr}av
1Clranie kulturnih programov oziroma projektov iz 

Proračuna z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki 
Ie f <S5ost°Pke za oddajo javnih naročil. Razlog za črtanje 
Sr"pak i t ne 9re za iavna naročila, katerih predmet je znan, 
gre „r t ia zbiranje programskih predlogov. Poleg tega 
naravo, k"lturnih programih še za posebno individualno 
kotna I Pro9ramov, izhajajočo iz umetniškega ustvarjanja 
°db/uio • .'no oset>no vezanega dejanja, kar samo po sebi ' lns,itut javnega naročila v klasični obliki. 

sicer oh 'menu enakopravne dostopnosti do javnih sredstev 
gov JTlen iavn' razpis kot obvezna oblika zbiranja predlo- 
%d 2a klPa za samo izbiro izmed le-teh izdalo Ministr- 
todročiu i.Uro P°s^tien predpis, prilagojen posebnostim na 
lil>isati e ^ zakonu teh kriterijev ni bilo mogoče 
^enlJ

a,°' ker gre za vsebinske določbe in bo temeljne 
Seif6(Ja ? 

zanje opredelil nacionalni kulturni program. 
°° 'uc" ,a predpis sprejet s sodelovanjem stroke in 

'skine a L, iavnosti, kar predvideva predlog zakona za vse 
UioistrsJ6' Hknti je dodana v zadnjem odstavku obveznost 
ciranje J!3' da. sPrejme tudi normative in standarde za finan- 
Mtov s t sof'nanc'ranje kulturnih programov oziroma pro- 
tev, ^ 'em bo določena struktura cene programov in stori- 
HlO cm / vpellalo v razdelevanje proračunskih sredstev s<orj(ev 3'ednosti pri vrednotenju posameznih programov in 

^ ,0tta stališč in sklepov: 

"e/e i„ nala9a predlagatelju, »da naj bo v zakonu natanč- 
l*>lltikB .°'l operativno opredeljena stimulativna davčna 
p'et)ia0a.

0, izraz javnega interesa na področju kulture«. 
^drobnJJ le za<° v štirinajsti alineji 8. člena (prej 6. člen) 
Se ">orab °Prec*elil področja davčne politike, na katerih bi 
^llurna n ?.r!znatl davčne oprostitve in olajšave, če hoče 
'""rumen?■ s,editi načelu, da je tudi davčna politika njen ^ Pri vzpodbujanju kulturnih dejavnosti. 

>0čka "tališč in sklepov 
blišče da 

*/ovenci6 "skuPni slovenski kulturni prostor v pristojno- 
? kulturne politike, ki ima s tem v zvezi tudi 

"a. ki .° os''". predlagatelj upošteva v deveti alineji 8. 
>proo;

ec»0 nalaga pripravljalcem nacionalnega kultur- 
y 'n ra^fma' da moraJo z njim določiti ukrepe za ohranja- 7°ie. prvj?1 te9a prostora. S tem predlog zakon doseže 
n!>Urni Drn ,Predla9a uzakonitev pojma »skupni slovenski 

1 da skrh " 'n dru9'^ vzpostavlja dolžnost kulturne poli- ' za njegovo ohranjanje, povezanost in razvoj. 
■ 'ost. 

. *" sta»š6 in sklepov 

»ki bo upoštevala socialni vpliv do 
f°"'"ro nori0 še m°90če v kulturnih institucijah kadrovsko 
e^loau? V'1' umetniškemu ustvarjanju«, predlagatelj 
ti^opraona za drugo obravnavo izhaja iz spoštovanja 
° Pravic i? 1 vse^ delavcev oziroma uslužbencev v odnosu 
oljnih rp, .elovnega razmerja in zato ne predvideva več 
orde Pravir w To Pomeni, da bo tudi na področju kulture 
d i°rt)a Dr, delavcev, katerih delo postane v organizaciji 
s?'°ć6e 7alr delodajalcu nepotrebno, potrebno uporabljati 
Dn°"er")e P?. 0 delovnih razmerjih (Uradni list Republike 
4?°dbi L n '\

90) ~ vključno z njihovo izpeljavo v kolektivni 
člen in Področje kulture. Kljub temu predlagatelj ohranja 

'• Za>° ker Z ni'm: 

deu?Jtev delovnega razmerja za določen čas na opre- 
kovnih ne9a mesta kot takega v Pravilniku o sistemiza- n'h mest in 

s Pr®c'Wc/e 
frfj^ce nf da bo kolektivna pogodba urejala tudi za take 

er>ega fv'co- da pod določenimi pogoji in po preteku 
S asa dobijo pravico do stalne zaposlitve. 
CNo(au 
D*ile, h .~*e reš/tve naj bi postopoma tudi tra/nejše sode- 
Drito^rili v w° doslej izpeljano preko avtorskih pogodb, n° dn ■ delovna razmerja za določen čas in temu se9H večjo izenačenost stalno zaposlenih 

z začasno angažiranimi. Gre za kvalitativno nadgraditev reši- 
tev iz Zakona o delovnih razmerjih. 

6. in 21. točka stališč in sklepov 

Opredelitev odnosa do kulture italijanske in madžarske 
narodne skupnosti je ena od pomembnih vsebin kulturne 
politike. Ker se ta določa z nacionalnim kulturnim progra- 
mom, je kot element tega programa posebej zajeta v šesti in 
sedmi alineji 8. člena. 

Državni zbor nalaga predlagatelju, »naj ustrezno uredi finan- 
ciranje kulturne dejavnosti narodnih skupnosti«. V skladu 
s potrjenim konceptom določa predlog zakona zgolj sistem za 
oblikovanje in izvajanje kulturne politike. Glede njene vsebine 
in obsega dejavnosti, ki se bo financiral iz proračuna, pa 
predlog zakona predvideva sprejem nacionalnega kulturnega 
programa. 

Državni zbor nalaga predlagatelju, da naj zakon »v večji meri 
upošteva Zakon o zavodih, ki predvideva, da lahko narodni 
skupnosti ustanovita ali soustanovlta javne zavode«. Zakon 
o organiziranju in financiranju na področju kulture je lex 
specialis. To pomeni, da velja splošni predpis za javne 
zavode, to je Zakon o zavodih - razen v primeru, če sam ne 
določi drugače. Ker glede omenjene pravice narodne skupno- 
sti predlog zakona ne predvideva drugačnih rešitev, velja 
Zakon o zavodih. Zato ponovno uzakonjenje pravice, ki je že 
uzakonjena, ni utemeljeno. 

V primeru predloga državnega zbora, da naj predlagatelj 
upošteva dejstvo, »da so nekateri sedeži narodnih skupnosti 
in prostori, kjer se odvijajo kulturne dejavnosti, praktično 
v lasti (trajni uporabi) narodnih skupnosti«, predlagatelj 
pojasnjuje, da bo med oblikami pospeševanja kulturnega 
razvoja narodnostno mešanih območij, ki jih bo opredelil 
nacionalni kulturni program, zagotovo potrebno posebno 
pozornost nameniti zagotavljanju prostorskih pogojev za kul- 
turno delovanje narodnih skupnosti. Ker gre za vsebinske 
rešitve, jih torej ni mogoče urejati v sistemskem predpisu. Če 
pa bi to kljub temu storili že v samem zakonu, bi morali 
tovrstno problematiko urediti tudi za vse ostale potencialne 
uporabnike javne infrastrukture na področju kulture. 

Stališče državnega zbora, da naj predlagatelj v predlogu 
zakona opredeli »odnos do kulturne dediščine, ki je posebej 
vezana na zgodovinsko prisotnost narodne skupnosti«, je 
upoštevano v sedmi alineji 8. člena, ki posebej predvideva, da 
bo nacionalni kulturni program določal ukrepe za ohranitev 
navedene dediščine. 

7. točka stališč in sklepov 
Glede vprašanja, »katere dodatne ali specialne, to je dru- 
gačne rešitve za posamezne dejavnosti kulturnoumetniške 
ustvarjalnosti in posredovanje kulturnih vrednot, bodo uza- 
konjene v posebnih zakonih za posamezno dejavnost«, želi 
predlagatelj najprej še enkrat poudariti, da Zakon o organizi- 
ranju in financiranju ne regulira kulturnih dejavnosti, ampak 
le kulturno politiko. 

V pojasnilo k zakonskemu reguliranju samih kulturnih dejav- 
nosti naslednje: 

Področje varstva dediščine /e tipično področje državne auto- 
ritete zaradi posebne narave predmeta tega varstva, ki terja 
temu ustrezno posebno zakonsko regulativo samih dejavnosti 
varstva Tako pripravlja pristojno ministrstvo novo zakono- 
dajo na celotnem področju varstva nepremične in premične 
dediščine ter knjižničarstva. V tem okviru pripravlja tudi pred- 
log novega zakona o obveznem izvodu. Ker je določba, katere 
podatke mora vsebovati vsaka publikacija, bliže zakonski 
materiji zakona o obveznem izvodu kot zakona o organizira- 
nju in financiranju na področju kulture, je predlagatelj to 
določbo, ki je bila zajeta v 56. členu predloga zakona o orga- 
niziranju in financiranju na področju kulture za prvo obrav- 
navo in njej pripadajočo kazensko določbo, v predlogu 
zakona za drugo obravnavo izpustil. 

Enako je dolžnost države, da z vso svojo avtoriteto zavaruje 
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avtorske in njim sorodne pravice, kar bo v celoti zagotovil 
predlog novega zakona o avtorskih in njim sorodnih pravicah, 
ki je že v vladni proceduri. 

Nasprotno pa je področje kulturno-umetniške ustvarjalnosti 
in posredovanja kulturnih vrednot področje, kjer se mora 
državna regulativa čimbolj umakniti svobodi umetniškega 
ustvarjanja in se osredotočiti zgolj na zagotavljanje pogojev 
zanjo. Ti bodo določeni v nacionalnem kulturnem programu 
kot temeljnem vsebinskem kulturno-političnem dokumentu. 

Ker pa država zagotavlja javni interes tudi na tem področju 
prek ustanavljanja javnih zavodov, mora kljub spoštovanju 
svobode umetniškega ustvarjanja vzpostaviti pravne podlage 
svojim razmerjem do teh zavodov. Kolikor gre za skupna 
vprašanja glede ustanavljanja, upravljanja, vodenja in financi- 
ranja javnih zavodov, daje predlog zakona pravne rešitve 
predvsem v VIII. poglavju. 

Glede posameznih rešitev za posamezno kulturno dejavnost, 
pa predlagatelj meni, da ne gre le za raznolikost med posa- 
meznimi področji kulture, ampak tudi za raznolikost znotraj 
teh področij (npr. Cankarjev dom in občinski kulturni dom ali 
pa npr. Slovensko narodno gledališče in Slovensko mladin- 
sko gledališče, ipd.); torej za raznolikost, ki je ni mogoče 
preseči niti s posamičnimi področnimi zakoni, saj vsako unifi- 
ciranje, pa čeprav na specialni ravni, v tem delu zakonodaje 
odpade. Zato tuje zakonodajne ureditve v Zahodni Evropi 
praviloma področnih zakonov za kulturnoumetniško ustvarja- 
nje in posredovanje ne poznajo. Namesto tega imajo celo 
vrsto posamičnih konkretnih aktov, s katerimi urejajo dolo- 
čeno kulturno ustanovo oziroma institucijo; včasih tudi na 
nivoju zakona ( npr. Avstrijski filmski institut, Salzburški festi- 
val). Zato predlog Zakona o organiziranju in financiranju na 
področju kulture predvideva vzpostavitev različnih mehaniz- 
mov le do tiste mere in na tak način, da bo mogoče v vsakem 
specifičnem primeru na ravni konkretnega pravnega akta 
uveljaviti rešitve, ki bodo ustrezale konkretni kulturni usta- 
novi. V tem smislu predlagatelj posebnih zakonov za področje 
umetniškega ustvarjanja in njegovega posredovanja sicer ne 
predvideva. Vendar pa obstaja v strokovni javnosti dilema: ali 
bomo v Sloveniji predvideli za vse javne zavode na področju 
kulture enakovrstne ustanovne akte, ali pa bomo nacionalne 
kulturne ustanove ustanovili s posebnimi zakoni (podobno 
kot ponekod v tujini). Slovenska akademija znanosti in umet- 
nosti npr. tak zakon že ima. Predlagatelj zaenkrat ohranja 
koncept iz prve obravnave; tudi zato, ker glede tega ni dobil 
posebne usmeritve Državnega zbora. Torej predvideva usta- 
novitvene akte, ki jih na ravni republike sprejema vlada kot 
sklepe. 

8. točka stališč in sklepov 

Državni zbor nalaga predlagatelju, »da pripravi do druge 
obravnave predloga zakona tudi osnutek nacionalnega kul- 
turnega programa«. Ker gre za posebno oziroma dodatno 
nalogo, ki ni neposredno povezana s predlogom zakona ozi- 
roma njegovimi določbami, bo naročeno gradivo predlogu 
zakona naknadno priloženo. 

9. točka stališč in sklepov 

Glede »institucionalne in finančne ureditve odnosa Ministr- 
stva za kulturo do strokovnih kulturnih združenj« ni mogoče 
mimo širšega konteksta ureditve teh vprašanj. 

Spremembe ekonomskega in političnega sistema v Sloveniji 
se morajo odraziti tudi v razdržavljenju področja t. i. družbenih 
dejavnosti in vzpostavitvi takih pogojev, ki bodo omogočali 
izvajanje teh dejavnosti tudi v okviru neprofitnega nedržav- 
nega sektorja oziroma v okviru t. i. nevladnih organizacij. 

S sprejemom predlaganega zakona bo dosežena deregulacija 
kulturnih dejavnosti in omogočena njihova deinstitucionaliza- 
cija (možnost prenosa teh dejavnosti od institucionaliziranih 
na neinstitucionalizirane subjekte prek koncesij in licenc ozi- 
roma financiranja programov iz javnih sredstev). S tem se bo 
začelo odpirati neprofitnomu nedržavnemu sektorju značilno 
področje njegovega dela. 

Vendar pa v tem trenutku ureja neprofitno izvajanj ' I ^ 
sti v zasebnem sektorju pravzaprav le Zakon o> ( 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 12/91). Tet pa kot s ', 
obliko za neprofitno izvajanje družbenih dejavnosti 
deva le zavode, zasebne in javne. Glede ostalih z ^ ^ 
statusnih oblik za neprofitno izvajanje dejavnost { 
v splošno korist in jih poznajo razviti demokratični s *re0 
pravna praznina. Pri tem gre vsaj za dve skupim: # 
ženjske pravne osebe oziroma t. i. fundacije, ustan0,^j„iih i1 

za volunterske asociacije. Ureditev statusa s'00 

bistveno povezana z novim Zakonom o društvih. 

Dosedanji Zakon o društvih predvideva zgolj # 
»zaradi uresničevanja svojih posebnih interesov« (*■^ iti ji 
predvideva pa združevanja z namenom izvajati deiavn, je :> 
v splošno korist. Ob taki zakonski dikciji 9re sfaius"c 

statusno izvedbo svobode združevanja in ne za ,{| ((! 
obliko, ki bi zagotavljala institucionalni okvir civil"' 
njenemu splošnokoristnemu poslanstvu. 

Bfli ^ V drugih državah prostovoljno združenje ne P°^]eCj3 0. 
načina uresničevanja človekove pravice do svobod"J^ 
ževanja, temveč predvsem obliko, ki omogoča civii ^ si 
utemeljeni na posamezniku, izvajanje dejavnos 
v splošno korist, s čimer prevzema svoje mesto m 
nost za stanje in razvoj teh dejavnosti. 

, zakolji 
Zato bo potrebno poleg zasebnih zavodov, ki so ze 
pokriti z Zakonom o zavodih, urediti tudi s,atutvsetn ^ 
ostalih t. i. nevladnih organizacij in med njimi pre° 
društev. 

bi Na področju volunterskih asociacij oziroma clru^te^eSniMe,i, 
poleg društev, ki se ustanovijo z namenom, da u stan<0 
svoje interese, posebej urediti status društev, ki se 
z namenom, da bi prostovoljno izvajali dejavnost 3 m 
korist. Gotovo je med njih mogoče šteti tudi s, ctaW^ 
ženja na področju kulture. Če ne bo njihovega s 
položaja ustrezno uredil Zakon o društvih - kar bi o .sO0 
merneje, saj gre za splošno vprašanje, ki je entf bg 
tudi na ostalih področjih t.i. družbenih dejavnosti ' p0drojl 
to urediti Zakon o organiziranju in financiranju naM0g 
kulture v posebnem poglavju. Že sedaj pa Pre nultu"11, 
zakona šteje društva kot enakopravne izvajalce 
dejavnosti; predvideva njihovo enakopravnost Pr'ar^ , 
nju za javna sredstva za izvajanje kulturnih Pr0/.ed$le"' 
projektov (19. člen), enako dostopnost do teh 
možnosti, da si pridobijo pravico do rednega fina*] fcfll 
stalnih neprogramskih stroškov (20. člen) v obsey • 
velja za javne zavode. ... 

m. 
Posebno vprašanje pa je njihova legitimnost pn P e o>' 
nju stroke in strokovne javnosti. Društva so Prt3i<o i'^L 
civilnega prava, odvisne od njihove lastne volje. a , 
taka vključiti v sistem oblikovanja in sprejemanja « 

. Iitičnih odločitev oziroma kako jih vključiti v ,ns sirO^ 
okvir države, da bodo lahko predstavljala stroko ^ p} 
javnost? Ker je mogoče javna pooblastila Prene. ia u^,S 
kretno pravno osebo, ni mogoče takega P0,° L\w<e'> .s 
splošno za vsa strokovna združenja na področju p3sl> 
za tista, ki že so, kot za tista, ki eventuelno še bo red\< 
Tudi zato je predlagatelj kot institucionalni 
Kulturniško zbornico Slovenije. Vanjo naj bi se p0 i 
poklicna strokovna združenja na področju kultu. 
volji zato, da bi vzpostavila z državo trajen odnos v .. 
Ijanju stroke v postopkih oblikovanja in sprejet 
politike. Pri tem jim država prepušča popolno - . an 
organiziranosti ter s tem tudi možnost, da v ce ^je^Vf 
področne organiziranosti in ohranitve pravne s L0inic ,f 
društev, ki se bodo vanjo vključila. Kulturniška iO 
tako le institucionalni okvir oziroma most meo 
stroko ter v tem smislu samostojna pravna oseba- 

mani* 

10. točka stališč In sklepov 

Predlagatelj je pri oblikovanju besedila P^d^^bt^fit 
drugo obravnavo upošteval tudi predloge in pr'P „ jf/f* 
tariata Državnega zbora za zakonodajo in pWn 

Odbora za kulturo, šolstvo in šport. 
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OpP^mb Sekretariata pojasnujemo naslednje: 
lokalnih ^kretariata, da je potrebno spoštovati suverenost 
alinej/ a 7fuPnost', predlagatelj upošteva tako, da v zadnji 
°^UnnSi 3 ^postavlja princip vzajemnosti, vendar ne kot 
nosi lok!! '?ka,nih skupnosti nasproti državi, ampak kot mož- 
s(va skupnosti, da se angažirajo tudi državna sred- 

la ?rlULPnpombo Sekretariata k 7. členu predloga zakona 
tai~ avnavo smo korigirali formulacijo sedanjega 4. 

nos,i iok°; ? zakon ne predvideva nobenih finančnih obvez- 
Pr°gram " skupnosti, da sofinancirajo nacionalni kulturni 
hi bi/g gn"!Pal< Podpisuje le klasifikacijo po namenih, ki naj 
Umilan, ?3' ker bo le kot taka omogočala primerljivo 
'»vni, 'e 'ovrstnih kazalcev tako na nacionalni kot lokalni 

Jsvni skladi "unese t, se. ustanovijo prav z namenom, da se nanje 
<<Vo"mosJf,tnc'ran'e kulturnih programov. Zato ne gre za nsloge onr men' Sekretariat, ampak v tem primeru te 
p P awya namesto Ministrstva za kulturo javni sklad. 

omejitev pri dodeljevanju javnih sredstev za 
l*'adi ne dejavnosti na področju kulture je predlagatelj 

lasnosti, na katero opozarja tudi Sekretariat, črtal. 
sklad 

13 P*o nhripombo Sekretariata k 36. členu predloga zakona 
P09°f6o/nw avo (sedai 37. člen) predvideva predlagatelj 
1'^itev moH soustanovitelji javnega zavoda zgolj kot akt za 

"e9a aibojnih razmerij in ne več kot obliko ustanovi- 

>ohrlSekretarlata i 
lavo so bile i    
zato so upoštevane v obrazložitvi k 2. točki. 

J°bra Jl"n""anata k 40. in 44. členu predloga zakona za 
'"sfc/ep0v 

so bile hkrati tudi pripombe iz 2. točke stališč 

Opo; 
^sL^kretariata 
Hi,3'adu ReouhliZ, 
. o„artll D  k 54. in 58. členu, da že Zakon o film- 
s '"Mi prnrt epUb''^e Slovenije določa obveznost sodelova- 
l^cionira ?uf.entov z domačimi pri snemanju v Sloveniji in 

z*kona ve',e Predlagatelj upošteval. Zato je v pred- za drugo obravnavo ta dva člena črtal. 

>>'ve javne infrastrukture med državo in lokalno 
- ft,0r ne IZ predl°9a zakona jasno izhaja, da se lastnina 
J!°stane n^re?aša-. amPak se spreminja le njen status 
/g 'Bni,da o? Javne infrastrukture na področju kulture. To 
U ^sfoinsk države in lokalne samouprave ostane nosi- 
J» 'astni/f eJ>ravice isti oziroma tisti, ki je bil doslej druž- 

^eo,, ' iavni lastnini se tako daje, glede na njen 
, en. le p0Seben status. 

' točka 
0riavni 

8,a"ŠČskleP°v 

predlagatelju, naj -določneje opredeli 
PoSre(jn zagotavljanjem javnih sredstev za kulturo in 

3*lov /. ,"nanciranjem kulturnih programov oziroma 
kulturo in 

h i„'""'clraniew kulturnih programe 
/avne„ , "• sredstev kot dvema načinoma uresniče- 

p. '"feresa na področju kulture«. 
6i ■ a9afe/ 
0s" b"0 po»r°lasnu-'e' da ne 9re za dva istovrstna načina, da 
?akPa bi biln,0 °ziroma mogoče s tega vidika razlikovati. ' L

0f)a ;a razvidno tudi iz dikcije 3. člena predloga for IUUI IZ Uint>IJtt O. OIC7Iia p/ cri-iiivv/a 
huh' °a izrer9° obravnavo predlagatelj dopolnjuje dikcijo 
" i za »a P°ve, da gre pri zagotavljanju sredstev za 

Računu9p,avlianje sredstev prek vsakoletnega zakona 
»J^ov^PMike Slovenije. Neposredno financiranje pOrah~°Zlroma  ' . iJT::  ;; ,—I, „hi:ua 

Cr0( 
fat>e sre>rt'r,Crna Projektov v naslednji alineji je zgolj oblika 

ev iz prejšnje alineje. 
■<<>tka 

*e
,a"ŠČ ln ""epov 

đeio"a Za dru'iie Polagatelj dodaja nov 23. člen predloga 
°'e lavnih obravnavo, ki določa, da se uporabljajo za 

13 ( skladov predpisi, ki veljajo za javne zavode. 

\ aklePov 
^ rt) *bor n 

ia ianosti !<edla9a. da naj zakon določi ohiapnejšo uredi- 
® s klad Se prenese financiranje kulturnih dejavnosti 6 'ako, da uporabi besedo »lahko«. 

Predlagatelj opozarja, da je bila že v prvem odstavku 21. člena 
predloga zakona za prvo obravnavo z uporabo besede lahko 
zgolj predvidena možnost (in ne obveznost) ustanavljanja 
javnih skladov. Z uporabo besede »lahko« v drugem stavku, ki 
opredeljuje naloge sklada, bi postavili pod vprašaj samo funk- 
cijo sklada oziroma odprli dilemo, kaj sploh je naloga sklada, 
če ni ta. Glede na to smo sledili predlogu državnega zbora 
tako, da smo oba stavka v sedanjem 22. členu povezali 
v enega tako in s tem raztegnili uporabo besede lahko na oba 
dela stavka. 

14. točka stališč in sklepov 

Predlagatelj je v skladu s stališčem v 18. členu (prej 17. členu) 
izrecno opredelil oblike financiranja kulturnih programov iz 
državnega proračuna. 

15. točka stališč in sklepov 

Državni zbor nalaga predlagatelju, »naj predvidi možnost 
ustanavljanje čim manjšega števila javnih zavodov na 
področju kulture tako, da zasebnim zavodom s koncesijo za 
opravljanje določene dejavnosti, daje status javnih zavo- 
dov«. 

Na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ni 
dejavnosti, ki bi morala biti kot monopol pridržana državi in 
zato kot taka opredeljena kot javna služba. Kulturnih dobrin 
tudi ni mogoče opredeliti kot skupne ali kolektivne dobrine, 
pri katerih uporabi ni mogoče nikogar izključiti in bi bilo zato 
potrebno opredeliti njihovo zagotavljanje kot javno službo. 
Zato predlog zakona ne predvideva javnih služb in s tem tudi 
ne koncesij kot oblike za prenos izvajanja javne službe na 
druge. 

Le tako je bilo mogoče izpeljati temeljno konceptualno usme- 
ritev zakona, ki je v popolni deregulaciji kulturnih dejavnosti 
povsod, kjer ta ni nujna. Nujna pa je le za področje varstva 
naravne in kulturne dediščine. Zato bo to področje - in tudi 
koncesije pri tem - morala urediti posebna področna zako- 
nodaja. V tej posebni zakonodaji bo vsekakor utemeljeno in 
tudi mogoče slediti stališču državnega zbora. 

Predmetni predlog zakona poskuša isti cilj doseči na drug 
način: prek predlaganih rešitev, ki izenačujejo izvajalce kul- 
turnih programov glede dostopnosti do javnih sredstev in pri 
zagotavljanju enakih prostorskih in drugih pogojev za delo. 
Temeljni cilj teh rešitev je postopna deinstitucionalizacija kot 
posledica spoznanja, da je mogoče tudi prek sistema dotacij 
in subvencij enakopravno obstajati in delovati. Ni namreč 
pomembno, kdo opravlja kulturne dejavnosti, ampak kako. 
Seveda pa zakon daje le sistemske možnosti: od kulturne 
politike - začenši s nacionalnim kulturnim programom - bo 
odvisno, kdaj in v kakšni meri bomo uspeli »razdržaviti« 
slovensko kulturo. Sedanja stopnja institucionaliziranosti je 
za demokratično državo alarmantna. 

16. točka stališč in sklepov 

Državni zbor opozarja predlagatelja, da mora predvideti reši- 
tev v primeru, če vlada oziroma pristojni organ v roku sama ne 
določita, katere nepremičnine in oprema sestavljajo javno 
infrastrukturo na področju kulture. 

Predlagamo, da naj bi v tem primeru na predlog zainteresi- 
rane fizične ali pravne osebe o tem odločilo sodišče 
v nepravdnem postopku. 

17. točka stališč in sklepov 

Državni zbor predlaga, naj predlagatelj »predvidi možnost 
izdajanja koncesij za opravljanje dejavnosti v objektih, ki 
bodo postali javna Infrastruktura na področju kulture«. 

Predlagatelj ob obrazložitvi, ki je enaka kot pri 15. točki stališč 
in sklepov, dodaja še naslednje: 

Čeprav ne gre za koncesijo za izvajanje dejavnosti, predlaga- 
telj predpisuje za uporabo javne infrastrukture podoben 

27 poročevalec, št. 21 



postopek, kot velja za koncesijo. Tako ima tudi pogodba, ki je 
sklenjena na osnovi javnega razpisa, elemente javnega prava. 

18. točka stališč In sklepov 

V skladu s stališčem državnega zbora se spremembe ustrez- 
nih davčnih zakonov že pripravljajo. Informacija o tem bo 
predlogu zakona naknadno priložena. 

19. točka stališč In sklepov 

Državni zbor nalaga Ministrstvu za kulturo, »da naj za drugo 
obravnavo prouči možnost, da se v besedilo vgradi tudi 
problematiko statusa samostojnih kulturnih delavcev«. 

Predlog zakona predvideva uzakonitev vrste mehanizmov, ki 
izenačujejo izvajalce kulturnih programov ne glede na njihov 
status. S tem so dane sistemske možnosti tudi za urejanje 
problematike samostojnih kulturnih delavcev oziroma umet- 
nikov. Same vsebinske ukrepe za njihovo izenačevanje pa bo 
seveda moral določiti nacionalni kulturni program kot 
temeljni vsebinski dokument. 

20. točka stališč In sklepov 

Državni zbor nalaga predlagatelju, »da naj za drugo obrav- 
navo v vseh poglavjih upošteva In opredeli tudi ljubiteljsko 
(društveno dejavnost)«. 

Predlagatelj zato posebej v nacionalnem kulturnem programu 
v peti alineji 8. člena določa, da mora le-ta vsebovati tudi 
ukrepe za razvoj ljubiteljske kulture. Hkrati zagotavlja tudi 
njeno prisotnost v Svetu za kulturo. Ker pa ljubiteljska kultura 
sama po sebi ni posebna vrsta kulturnih dejavnosti, ampak le 
oblika oziroma način njihovega izvajanja, je ni bilo mogoče 
posebej opredeljevati. V tem primeru bi namreč pristali na 
diferenciacijo oblik in bi morali v celoti spremeniti koncept 
zakon in v tem smislu zakon razgrajevati na t.i. poklicno, 
ljubiteljsko in alternativno kulturo ter vsaj še tudi kulturo 
manjšin. Pri tem so nekatera poglavja zakona taka, da tudi 
teoretično vanja ni mogoče vključevati ljubiteljske kulture, 
npr. na področju javnih zavodov. 

Namesto tega predlog zakona vzpostavlja enakopravnost 
oblik, pri čemer bo posebnostim z vsebinskega vidika 
potrebno pozornost zagotovil nacionalni kulturni program. 

22. točka stališč In sklepov 

Državni zbor je naložil predlagatelju, da naj Pr'Pr,f*'<0. 
drugo obravnavo za sejo državnega zbora v aprilu 

Stališča in sklepi so bili sprejeti šele na seji 
18. 3. 1994. Vsebina stališč in sklepov je s svojo ^ 
nostjo in zahtevnostjo pričakovanih re®"e. uSkl3le>i' 
ponovne strokovne konzultacije ter medresorsko e0 
nje. Zato ugotavljamo, da ni bilo mogoče spoštova 
nega roka in pripraviti predloga zakona za drugo 
za sejo državnega zbora v aprilu 1994. 

Državni zbor se ob prvi obravnavi predloga z?koVf.£0 
lil glede predlaganih variantnih rešitev v zvezi z do> jm 
tvijo samostojnega poklicnega dela na Podro?iu

h"foieči 
ni izrecno podprl niti predloga, da se ohrani oDS' se le"' 
samostojnih kulturnih delavcev, niti predloga, 
zoži na samostojne umetnike. 

• ittjUifl 
Ker večina poklicnih stanovskih društev na Podr°fi(3i dff 1 

in tudi strokovna javnost že nekaj let op°^Lvi'ru M" 
potrebno samostojno poklicno delo registrirati v . | 
strstva za kulturo le, če gre za ustvarjanje in va j^gateli' 
nih vrednot, ki so pomembne za Slovenijo, P .:leV rs?" 
drugo obravnavo predloga zakona predlaga zo 
na samostojne umetnike. , 

■ 7nsebn° u Taka zožitev je utemeljena tudi zato, ker /e z ti' 
v novem političnem sistemu v celoti sproščeno i(jvP,e .. 
razvid ni več potreben v funkciji azila za vse tisie, 
klosti niso mogli registrirati drugače samostojne^ ^ 
nja intelektualnih storitev. Tudi s tega vidika le*oqraft,0\lt 
se razvid osredotoči na potencialne izvajalce P ^ peL 
so pomembni za slovensko kulturo. Poudarjamo■ ulJ1eP 
za nikakršno vrednostno razvrščanje države,j*o ' poli" 
in kdo ni, ampak le za identifikacijo z vidika kun 
kot nosilca javnega interesa na področju kulture■ 

.. v 49-K 
Sama opredelitev samostojnega umetnika j^ ,lurn^vZ 
vezana tako na ustvarjanje kot tudi varovanje k ^ s 
not, kar omogoča zajeti vse tiste dejavnosti, K ^ P 
naravi individualni akt in je zato utemeljeno, oa 
predvidi samostojni poklicni status. 

poročevalec, št. 21 28 



Predlog zakona o OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU - EPA 499 

^£?uga obravnava 

^ila8ttdifoS,OVenijeiena 83. seji dne 12. maja 1994 

V PDR^?irPGA ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH " pROMETU, 
ki 
in skVI poši|iamo v drugo obravnavo na podlagi stališč 
2dneic°^ 19' sei® Državnega zbora Republike Slovenije 
^publike si"4 187' člena P°slovnika Državnega zbora 
hi 

*akonaVam P°ši,iamo v obravnavo amandmaje k predlogu 0 obveznih zavarovanjih v prometu. 

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: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade RS v Ministrstvu za 
finance, 
- Mojca BERKOVIČ SIMEONOV, svetovalka ministra za 
finance. 

jog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu 

SPlo§NE DOLOČBE 

j l.člen 

( 
k0n Ure'a naslednja obvezna zavarovanja v prometu: 

n&sre^r°van)e potnikov v javnem prometu proti posledicam 

***»• lastnika motornega vozila proti odgovornosti 
Zgovornost')0'10 tret'im osebam (zavarovanje avtomobil- 

'astnik3 zračnega plovila proti odgovornosti za 
°'eno tretjim osebam; 

i 2. člen 
Lastna 
^°nu ol^vo 2nega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem 
v
Porabljati v n°' skler|iti, predno začne prevozno sredstvo 0i''° v up0 £.rometu in zavarovanje obnavljati, dokler je 

|i[ Vr|i 0rnJevozno sredstvo predpisana registracija, sme 
S'8 5ele nn'»Pristo'en za registracijo, izdati prometno dovo- 
(ao sklf>° ' ko las>nik prometnega sredstva predloži 1 kolikor?)enem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko b0 veljalo prometno dovoljenje. 

\ 
"lora im »• plrrablja D ""Mi potrdilo o sklenjenem zavarovanju, kadar 

trni*®' na , l®'no sredstvo v prometu, pri sebi in ga mora 
Prortieta 8V0 državnega organa, pristojnega za kon- 

^ 56 Voz 
>*<&"?■ izkaže s potrdilom, mu mora državni organ 

^ morn c '0 uP°rabo prometnega sredstva v prometu. ® Sam nrtcl/vk.i: In »/%> m m 

3. člen 

Ob 
sam poskrbeti za varnost vozila in tovora. 

"dsi8"*6 o *avnesreči mora voznik dati osebne podatke in 
teh 6ncem arovaniih. ki so obvezna po tem zakonu, vsem 

'avarovan 
prometni nesreči, ki bi lahko imeli zahtevke iz 

4. člen 

ugotovi, da je lastnik prevoznega sredstva 
kon«at° Preneh ^Vati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je 
vJ'0|o promnf velia,i- obvesti o tem državni organ za 
i.Join „l, "eta, ki mora lastniku, če se ne izkaže z zavaro-, 

lenim pri drugi zavarovalnici, odvzeti registrske J"Ce. 

5. člen 

Lastnik mora zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu, 
skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje teh 
zavarovanj pri pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji. 

Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju 
v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril minister za 
finance. 

6. člen 

Določbe zavarovalnih pogojev za zavarovanja, ki so obvezna 
po tem zakonu, s katerimi se zmanjšujejo pravice oškodovan- 
cev in potnikov v javnem prometu, določene s tem zakonom, 
so brez pravnega učinka. 

Zavarovalnica mora zavarovalne pogoje pred začetkom nji- 
hove uporabe predložiti v odobritev ministru za finance. Če ta 
v 30-ih dneh ne sporoči svoje odločitve, lahko zavarovalnica 
začne uporabljati predložene zavarovalne pogoje. 

7. člen 

Zavarovalnica nasproti oškodovancu ali potniku v javnem 
prometu ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svo- 
jemu zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni 
pogodbi ali zavarovalnih pogojih. 

V primerih, določenih z zavarovalno pogodbo ali zavaroval- 
nimi pogoji ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodo- 
vancu ali plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo 
izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, od sklenitelja 
zavarovanja in od odgovorne osebe. 

8. člen 

Zavarovalnice in Slovenski, zavarovalni biro zbirajo, obdelu- 
jejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke, 
potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo odškodnin- 
skih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tem 
zakonu, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in 
posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavaro- 
vanja. 

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro vzpostavijo, 
vodijo in vzdržujejo: 
1. zbirko podatkov o zavarovancih; 
2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih; 
3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine 
odškodnine. 
V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega člena se 
zbirajo naslednji osebni podatki: 
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1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče zavarovanca; 
2. ime zavaroalnice, številka police, trajanje zavarovanja, 
zavarovalni predmet in zavarovalno kritje; 

V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena se 
zbirajo naslednji osebni podatki: 
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih 
oseb in prič; 
2. kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnim dogodkom; 
3. vrsta škodnega dogodka; 
4. kraj, čas in potek škodnega dogodka, 
5. opis škode v škodnem dogodku; 

V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega člena se 
zbirajo naslednji podatki: 
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavaro- 
valno kritje, in oškodovanca; 
2. predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih 
poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za oškodovanca; 
3. dohodki zavarovanca in oškodovanca; 
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje 
invalidnosti; 
5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripo- 
močke; 

Osebni podatki iz tretjega, četrtega odstavka se zbirajo na 
naslednji način: 
1. neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo: 
2. od drugih oseb (prič škodnega dogodka); 
3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi 
iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega 
zavarovalnega biroja; 
4. podatki iz 1., 3., 4. in 5. točke četrtega odstavka tega člena 
se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov Ministrstva za notranje 
zadeve; 
5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se lahko 
zbirajo tudi iz zbirk podatkov pravosodnih organov; 
6. podatki iz petega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi: 
- podatki iz 2. in 5. točke iz zbirk podatkov zdravstvenih 
ustanov, 
- podatki iz 3. točke iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za socialno 
delo občin, 
- podatki iz 4. točke iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

i Kadar zavarovalnica oziroma Slovenski zavarovalni biro zbira 
'podatke o posamezniku iz že obstoječih zbirk podatkov, 
o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo. 

Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke ozi- 
roma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te 
podatke na zahtevo posredovati zavarovalnici oziroma Slo- 
venskemu zavarovalnemu biroju. 

Podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena se shranju- 
jejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru 
nastanka škodnega dogodka pa 10 let po koncu obdelave 
škodnega dogodka. Podatki iz 2. in 3. točke drugega odstavka 
tega člena se shranjujejo 10 let po koncu obdelave škodnega 
dogodka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk 
podatkov iz drugega odstavka tega člena zbrišejo. 

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro lahko podatke iz 
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena posredujejo 
tuji zavarovalnici ali tujemu zavarovalnemu biroju,~če je bil 
v prometni nesreči udeležen tuj državljan. 

Podatke iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena 
lahko uporablja tudi oškodovanec za uveljavljanje odškodnin- 
skih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja potnikov v javnem 
prometu. 

II. ZAVAROVANJE POTNIKOV V JAVNEM PROMETU PH°TI 

POSLEDICAM NESREČE 

9. člen 

Lastniki vozil, ki se uporabljajo za prevoz potnikov v i ^ 
prometu, morajo skleniti pogodbo o zavarovanju p 
v javnem prometu proti posledicam nesreče. 

skleniti las1' Pogodbo iz prvega odstavka tega člena morajo 
niki: 

1. avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz v 
mednarodnem linijskem ali izvenlinijskem-prostem P 

2. avtobusov, s katerimi se opravlja prevoz na delo in* 
avtobusov turističnih organizacij za prevoz turistov, 

3. tirnih vozil za prevoz potnikov; 

4. letal, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov na 
in posebnih linijah ali z izrednimi prevozi; 

5. turističnih letal, ki se uporabljajo za krajše lete in v' j|0tom; 
ske prelete ter najemnih letal, ki se dajejo v najem s v 

6. drugih prevoznih sredstev, ne glede na vrsto P 
s katerimi se opravlja javni prevoz proti plačilu. 

red"''1 

10. člen 
vi# 

Za potnika v javnem prometu se šteje oseba, ki P0' ^ g| 
rem od prevoznih sredstev iz 9. člena tega zakon®. kaiw 
na to, ali ima za potovanje veljavno vozovnico aii j oSeD 
tudi oseba, ki ima pravico do brezplačne vožnje, f®* 
ki so zaposlene na prevoznem sredstvu. . 

Za potnika se šteje tudi oseba, ki vstopa v Prevozn2a|<of 
ali med potovanjem ali po njem izstopa iz nie?a'ana*a 

oseba, ki je pred vstopom ali po izstopu poškodov 
obratovanja prevoznega sredstva. 

11. člen . 
„ „ pri< 

Potnik v javnem prometu oziroma upravičenec va||iin 
potnikove smrti, ima pravico zahtevati plačilo za ^ 
neposredno od zavarovalnice. Njena obveznost 0(p 
v skladu z določili zavarovalne pogodbe, sklenjen? z(1os<l 
zavarovalnih pogojev za nezgodno zavarovanje, o zaVar0vJ 
omejena z zavarovalnimi vsotami, ki veljajo na . a.0q0vorie 

nega primera, če niso v zavarovalni pogodbi 0 

višje vsote. 

12. člen 

-Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti 
zavarovanje potnikov v javnem prometu so: 

SIT 500-C 

Sit 1 000° 
- za primer smrti 
- za primer trajne izgube splošne 
zmožnosti (invalidnosti) 
- v primeru začasne nezmožnosti za 
delo za povračilo izgubljenega .jD 
dohodka in nujno potrebnih stroškov zdravljenja ggo.O"0' 

otA 
Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se z^^goNjE 
odstotek kot znaša zvišanje maloprodajnih cen P , kol\4 
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokr' • ( na<> 
nje preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavaro e 51 
pri Ministrstvu za finance v Uradnem listu Repu 
nije. 

13. člen J t 
A. 4k od°'.. i C1' ,Ce je potnik ali drugi upravičenec utrpel večjo = v3nl8' i/ 
znašala zavarovalnina, ki jo je prejel iz tega zava g\\ ™|(. 
proti osebi, ki je odgovorna za škodni dogod ^ ^ 
odgovorni zavarovalnici, pravico le do zahtevka 
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iencu'kat0 priznane škode. Potniku ali drugemu upravi- 
povrniia 'e odgovorna oseba ali njena zavarovalnica rovanja nn? ■l/odo' u9asne pravica do zavarovalnine iz zava- 
5ko<lnine ov v iavnem prometu do višine izplačane od- 

14. člen 

odgovarja ,ni plenil zavarovanja potnikov po tem zakonu, 
vitencu sinu plači'° zavarovalnine potniku ali drugemu upra- 
P°g°jj D ?v®nski zavarovalni biro v skladu z zavarovalnimi 
lrna o (j sklepajo ta zavarovanja zavarovalnice. Biro 
Pačilo j? i nezavarovanega vozila pravico zahtevati M—• p|acane zavarovalnine z zamudnimi obrestmi in 

LASTNIKA MOTORNEGA VOZILA PROTI 
°sebam STIZA Skod°. povzročeno tretjim 

15. člen 
Lastnik 
Po9odboro°i°rne9a in Priklopnega vozila mora skleniti at>0 vozi|a 

arovaniu odgovornosti za škodo, ki jo z upo- 
Požkodbe povzroči tretjim osebam zaradi smrti, telesne 

' (v nariZrd®,89a zdravia' uničenja in poškodovanja 
^ovomosn iem t=)esec|ilu: zavarovanje avtomobilske 

i"* ie sniJi irazen Proti odgovornosti za škodo na stvareh, H'ejei v prevoz. 

16. člen wot0rna |n 

?'evoi Stvarfr'k,0pna v°Zila so vozila za prevoz oseb, za 
0'ajo j^g.. In za vleko ter delovna vozila in traktorji, ki 

'56 '*daia n!° predP'Sih o registraciji prometno dovoljenje, a Podlagi tehničnega pregleda. 

n, ar°valni n6 opravi po predložitvi dokaza o sklenjeni 
ni?

ra biti skio®0dl)' za l-as trajanja registracije. Zavarovanje 
ve veljav'en° tuc" precl izcla'0 Preizkusnih tablic za čas 

&oi. 
o zavarovanju avtomobilske odgovorno- 

al)ljaiou ' na motorna vozila oboroženih sil, ki se ,a,° v cestnem prometu. 

17. člen 
"''^8 do 

n°sti nimajođškodnine 'z zavarovanja avtomobilske odgovor- 

^ v°«nik vozil 
jj a' s katerim je bila povzročena škoda; 

la*!!?' s katBr?Va^0van'a' lastn'k, solastnik in skupni lastnik s,vareh 'e ^'la povzročena škoda, in sicer za škodo 

Odst!!arovaniBm 
in j ^insk , K av,ornobilske odgovornosti so kriti tudi 
lujri idsko , evki zavodov za zdravstveno, pokojninsko 
iava

e s,rošk« avarovanje za stroške zdravljenja in druge 
in in

r°vanju te' nastale v skladu s predpisi o zdravstvenem 
inJ!Validsk0 ,

2a sorazmeren del prispevkov za pokojninsko 
W. u Slede rf

avarovanje, kar se določi v kapitaliziranom 
toktv' *' sta preos,alo delovno dobo in starost poškodo- Ost^'ie, venđ°,ret)n' Za Pr'c*0^',ev pravice do starostne 

18. člen 

°^odo\/ po P0P'aćilu odškodninskih zahtevkov oo »ancev in do višine zavarovalne vsote. 

^»e9a odstavka so kriti tudi subrogacijski s,venen. 
Valr|ic za izplačane stroške iz dodatnega 

Krin. 9 zavarovanja. 

Dn ai*Dla*P° prvem in drugem odstavku tega člena se 
tea s,ro^ke osebe, kateri mora zavarovalnica n'nskeort zakona povrniti škodo in sicer v deležu 

odgovornosti svojega zavarovanca. 

19. člen 

Obveznost zavarovalnice in zavarovanja avtomobilske odgo- 
vornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan 
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovor- 
jena višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora 
biti sklenjeno zavarovanje, znaša: 

a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega 
zdravja 

- za avtobuse in tovorna vozila 
- za druga motorna vozila 
- za motorna vozila, ki prevažajo 
nevarne tovore 

SIT 60.000.000,00 
SIT 30.000.000,00 

SIT 120.000.000,00 

b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari 

- za avtobuse in tovorna vozila 
- za druga motorna vozila 
- za motorna vozila, ki prevažajo 
nevarne tovore 

SIT 40.000.000,00 
SIT 20.000.000,00 

SIT 80.000.000,00 

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak 
odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi 
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko zviša- 
nje preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor 
pri Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slove- 
nije. 

20. člen 

Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode, ki jo krije zava- 
rovanje avtomobilske odgovornosti, neposredno od zavaro- 
valnice. 

Zavarovalnica odgovarja za škodo do višine zavarovalne vsote 
nerazdelno skupaj z ostalimi odgovornimi osebami. 

21. člen 

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti zajema tudi škode, 
povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena 
oseba. 

Zavarovalnica, ki v primeru iz prejšnjega odstavka povrne 
škodo, vstopi v pravice oškodovanca nasproti osebi, ki je 
odgovorna za škodo in sicer za izplačano odškodnino 
z obrestmi in stroški. 

22. člen 

Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik motornega 
vozila, preidejo pravice in obveznosti iz pogodbe o zavarova- 
nju avtomobilske odgovornosti na novega lastnika in trajajo 
do poteka tekočega zavarovalnega leta. 

23. člen 

Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska odgovor- 
nost, mora škodo, ki je bila povzročena v tujini, plačati do 
višine, določene s predpisi o zavarovanju avtomobilske odgo- 
vornosti tiste države, v kateri je nastala škoda. 

24. člen 

Voznik motornega vozila, registriranega v tujini, za katero 
mora biti po tem zakonu sklenjeno zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti, mora pred vstopom v Republiko Slovenijo 
pokazati Veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti, ki velja za območje Republike 
Slovenije. Mednarodno listino lahko nadomešča registrska 
tablica. Mednarodne listine, ki se štejejo za veljavne in vozila 
s tujo registracijo, pri katerih nadomešča veljavno medna- 
rodno listino registrska tablica, določi Slovenski zavarovalni 
biro. 
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25. člen 

Če voznik v tujini registriranega motornega vozila ne pokaže 
veljavne mednarodne listine o sklenjenem zavarovanju avto- 
mobilske odgovornosti ali na vozilu ni registrske tablice, ki 
nadomešča mednarodno listino, mora tako zavarovanje, 
z veljavnostjo za čas bivanja v državi, vendar ne za manj kot 15 
dni, skleniti pri slovenski zavarovalnici, ki je registrirana za 
sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna. Če voznik 
te obveznosti ne opravi pred vstopom v državo, se ga z vozi- 
lom na meji zavrne. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti voznikov motornih 
vozil s tujo registracijo po tem in prejšnjem členu izvaja 
policija. 

Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima 
veljavne mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavaro- 
vanju pri slovenski zavarovalnici, ukrepa po določilih 3. člena 
tega zakona. 

26. člen 

Za škodo, ki je povzročena z motornim vozilom, ki je registri- 
rano v tujini, odgovarja Slovenski zavarovalni biro. Ta lahko 
za obravnavanje zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnic, 
svojih članic. 

27. člen 

Oškodovanec, kateremu je bila povzročena škoda z uporabo 
motornega vozila, registriranega v tujini, lahko zahtevek za 
povrnitev škode vloži pri Slovenskem zavarovalnem biroju ali 
pri katerikoli zavarovalnici, članici biroja. 

Če o zahtevku ni odločeno v 60-ih dneh po vložitvi, lahko 
oškodovanec vloži tožbo proti Slovenskemu zavarovalnemu 
biroju. 

28. člen 

Za škodo, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registracijo, za 
katero je bilo sklenjeno zavarovanje ob vstopu v Republiko 
Slovenijo pri zavarovalnici, članici Slovenskega zavaroval- 
nega biroja, odgovarja zavarovalnica, pri kateri je bilo zavaro- 
vanje sklenjeno. 

29. člen 

Za škodo, ki jo povzroči voznik motornega vozila s tujo 
registracijo, ki ni zavarovano, odgovarja Slovenski zavaro- 
valni biro s sredstvi škodnega sklada. 

IV. ZAVAROVANJE LASTNIKA ZRAČNEGA PLOVILA PROTI 
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO TRETJIM 
OSEBAM 

30. člen 

Lastnik v Republiki Sloveniji registriranega zračnega plovila 
mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam na zemlji. 

To zavarovanje ne krije odgovornosti za škodo, ki jo utrpijo 
potniki letala. 

Tuje zračno plovilo, ki prihaja v zračni prostor Republike 
Slovenije mora biti zavarovano za škode iz prvega odstavka 
tega člena, če ni dana druga varščina za povrnitev škode ali 
če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno. 

Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za zračna 
plovila oboroženih sil Republike Slovenije. 

31. člen 
Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30. 
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno 
na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni 
dogovorjena višja vsota. 

i za e"®! 

Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti skleni«00 

zavarovanje, znaša za zračna plovila: 

a) z maso do 2000 kg SIT 50. 
b) z maso nad 2000 kg do 6000 kg SIT 100 
c) z maso nad 6000 kg do 30000 kg SIT 200 
d) z maso nad 30000 kg SIT 400. 

Za jadralna letala, ultralahka letala 
in za druga zračna plovila, če je za 
njih predpisana registracija SIT 20. 

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zviSa'°a
ZQtovil,i 

odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po. zviša- 
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat. ^lCl 
nje preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarova 
pri Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republik 
nije. 

32. člen 

Če je škoda povzročena z nezavarovanim zračnih' jjJJJjirjiH 
odgovarja Slovenski zavarovalni biro tako, kot bi °°grnajv®f 

zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje in sl 

do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan 
dogodka. 

Slovenski zavarovalni biro ne odgovarja za škodo, 1 

zroči neznano zračno plovilo. 

33. člen 

Za škode, ki jih povzročijo nezavarovana zračna P1 

uporabljata določbi 40. in 41. člena 

lovil®-1 

V. ŠKODNI SKLAD 

34. člen 

Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vOjKO" t® 
varovanih in neznanih motornih vozil ter Pr,w "Lva'0"!, 
nezavarovanih zračnih plovil, se pri Slovenskem |g(jj? 
nem biroju ustanovi škodni sklad. Iz škodnega proCe 

plačujejo tudi zavarovalnine potnikom v javnem f 
zaradi posledic nesreče, če lastnik oziroma UP Ogodt>e 

nega prevoznega sredstva ni sklenil zavarovalne P a 

35. člen 

V škodni sklad, namenjen za plačilo obveznosti iz P 
člena, plačujejo prispevek vse zavarovalnice, ki s 
rane za sklepanje zavarovanj, obveznih po tem zaK ' 
najnižjih začetnih sredstev sklada določi minister veW. 
nato pa sklad dopolnjuje sredstva glede natek |ijCaif L 

.jih Slovenski zavarovalni biro sporoča zavarovali nj0ne"r 
spevek posamezne zavarovalnice je so razmere bj|Sk® 
deležu v prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj avto^ v pep 
letalske odgovornosti ter potnikov v javnem ProrT1® nakaJ, 
bliki Sloveniji. Zavarovalnice so dolžne prispe^ zava'^ 
v 15-ih dneh po sprejemu sporočila Slovenskega 
nega biroja. 

36. člen m 
. giovjjj. 

Za obveznosti iz 34. člena tega zakona odgovarja 
zavarovalni biro s sredstvi škodnega sklada. Ta l» ,a{UI , 
navanje zahtevkov prepusti eni od zavarovalnic, * -rav 
prispevek v sklad. Zavarovalnica ima v tem Prir" a{ilO' 
zahtevati od Slovenskega zavarovalnega biroja P°v 

škov likvidacije. 

37. člen 
tniK iif 

Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda in 
nem prometu, ki je utrpel prometno nesrečo s■ vg vi" 
sredstvom iz 34. člena tega zakona, imata Pra jv 
zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem biroju. .j Si" 
Oškodovanec ali potnik imata pravico vložiti Pr 
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' 'aln?nliZ„av5rovaln6mu biroju tožbo, če odškodnina ali zavaro- ni Dila plačana v 60-ih dneh, ko je bil zahtevek vložen. 

38. člen 

ali PotniL04' žkodo voznik nezavarovanega motornega vozila 
nim iavn Utrpi Prometno nesrečo pri prevozu z nezavarova- 
rovalni k"11 prevoznim sredstvom, odgovarja Slovenski zava- 
sklenionn ,ako kot bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo je bila kn»Zavarovan'e 'n sicer največ do zavarovalne vsote, ki 

najnižja predpisana na dan škodnega dogodka. 

^ 39. člen 

w9ovarb°oi škod° voznik neznanega motornega vozila, 
zaradi sm^ zavarovalni biro za škodo, ki je nastala 
največ dr/ <e'esne poškodbe ali telesne okvare, vendar 
na dan »k

z®varovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana dnega dogodka za druga motorna vozila. 

40. člen 

vania,'za
d
u
ravstvene9a. invalidskega in pokojninskega zavaro- 

dru9e oro ar°va'r>i°e s subrogacijskimi zahtevki, kakor tudi 
'<0'i Povrni'2*30''6, k' so neposrednemu oškodovancu kakor- 
"e9a zahfBi. 0cl0 ali njen del, nimajo pravice do povračil- 
'^neosL, pro,i Slovenskemu zavarovalnemu biroju iz 
"e2naneaa i- a' Ce 'e škodni dogodek povzročil voznik 9 al1 nezavarovanega motornega vozila. 

41. člen 
Slovenski > 
?" ^varouaiVarova'n' biro ima pravico izplačano odškodnino s,r|ika mnt skuPai z obrestmi in stroški, izterjati od 
i8'"8 poQ(?ri?

rne9a vozila, za katerega ta ni sklenil zavaro- 
vanega,?® po do,oč'lih ,ega zakona in od povzročitelja. 
°9odka ori °9°dka. Lastnik in povzročitelj škodnega 

'^deino a9°varjata Slovenskemu zavarovalnemu biroju ne- 

^ 42. člen 

i" 'e 'astnUt* T0'01"00 vozilo po izplačilu odškodnine izsledijo 
aviornobiisk° ^kodnem dogodku imel sklenjeno zavarovanje 
v vic0 od odgovornosti, ima Slovenski zavarovalni biro 
? a Poanrth3^3'0'00, pri kateri i® bi,a sklenjena zavaro- 

^sstmi °n gt
a's^teriati izplačano odškodnino skupaj 

***eNSKE določbe 

>„ 43. člen 
»"•narnoi, 
,aVarova|nj aznii° najmanj 500.000 SIT se za prekršek kazuje 
(rt^arovaiiv ■8 ne sk|ene pogodbe o zavarovanju v skladu u9i Odstavi0!.1 po9oji, ki jih je odobril minister za finance <*vek 5. člena). 
^ en^rno 

oseba >Zn'j° najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
» člena avarovalnice, ki stori dejanje iz prvega odstavka 

> rt 44. člen 
v 8r|arn 
l°nna °se°ba 7Zni'° naimanj 50.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
" 'lena. arovalnice, ki stori dejanje iz prvega odstavka 

44. člen 
no ka>n" £nlJo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje 

zavarovalnica, če v 15-ih dneh, po sporočilu Slovenskega 
zavarovalnega biroja, ne nakaže prispevka v škodni sklad (35. 
člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

45. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje 
pravna oseba, če kot lastnik prevoznega sredstva ne sklene 
zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno in če tega zavarova- 
nja ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena). 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

46. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik, če kot lastnik prevoznega sredstva ne sklene 
zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno in če tega zavarova- 
nja ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena). 

47. člen 

Postopek o prekršku se uvede: 

- na predlog Urada za zavarovalni nadzor za prekršek po 43. 
členu tega zakona; 

- na predlog Slovenskega zavarovalnega biroja za prekršek 
po 44. členu tega zakona; 

- na predlog državnega organa za kontrolo prometa in zava- 
rovalnice za prekrške po 45. členu in 46. členu tega zakona. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

48. člen 

škodni sklad pri Slovenskem zavarovalnem biroju se oblikuje 
v 90. dneh po uveljavitvi zakona. 

49. člen 

Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega 
zakona v 45. dneh po uveljavitvi zakona in jih v istem roku 
predložijo ministru za finance v odobritev. 

50. člen 

Določbe tega zakona o najnižjih zavarovalnih vsotah se zač- 
nejo uporabljati 90. dan po uveljavitvi zakona. 

51. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati členi 
od 83. člena do 110. člena ter 7. in 8. točka prvega odstavka 
117. člena, 1., 2., 3. in 4. točka prvega odstavka 118. člena in 2. 
točka 119. člena zakona o temeljih sistema premoženjskega 
in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90). 

52. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 15. 4. 
1994, opravil prvo obravnavo predloga zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu in sprejel predloženo besedilo kol 
osnovo za pripravo besedila predloga zakona za drugo obrav- 
navo. Predlagatelju je naložil, da pripravi besedilo predloga 
zakona za drugo obravnavo, pri čemer naj upošteva stališča 
in sklepe Državnega zbora. Pri tem naj predlagatelj prouči in 
ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve ter Združenja za gostinstvo in turizem pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. 

Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za 
drugo obravnavo, je dopolnjeno s stališči Državnega zbora in 
redakcijsko izboljšano. Pri tem so stališča Državnega zbora 
upoštevana na naslednji način; 

1. V 1. členu je besedilo, »S tem zakonom se uvajajo« nasled- 
nja obvezna zavarovanja v prometu, nadomeščeno z bese- 
dilom »Ta zakon ureja« naslednja zavarovanja v prometu, 
s čimer je ustrezneje izražena vsebina zakona, kar je 
namen tega člena. S tem je upoštevana pripomba Sekreta- 
riata za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljnjem bese- 
dilu: Sekretariat). 

2. V 4. členu je črtan drugi odstavek in s tem upoštevana 
pripomba Sekretariata. Predlagatelj se strinja s Sekretari- 
atom o tem, da je določba, ki določa, da mora zavaroval- 
nica o novem zavarovanju takoj obvestiti državni organ, ki 
vodi evidenco o zavarovanjih, vprašljiva. Zavarovalnice ne 
morejo zahtevati od zavarovancev, da jim posreduje 
podatke o prejšnjem zavarovanju. Poleg tega lastnik, ki bo 
kupil rabljeno vozilo, ne bo vedel, kje je bilo vozilo pred- 
hodno zavarovano. Če določilo ostane v zakonu, ga ne bo 
možno izvajati, zaradi predvidene kazenske določbe pa se 
bodo proti zavarovalnicam vrstili postopki zaradi prekr- 
škov, v katerih bo zavarovalnicam težko dokazati, da so 
vedele za prejšnje zavarovanje. Zaradi črtanja drugega 
odstavka 4. člena je črtano tudi besedilo kazenske določbe 
iz 43. člena, ki se nanaša na drugi odstavek 4. člena 
oziroma je nadomeščeno z besedilom kazenske določbe, 
ki se nanaša na drugi odstavek 5. člena. 

3. Besedilo drugega odstavka 5. člena se spremeni tako, da 
se glasi: »Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zava- 
rovanju v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril 
minister za finance.« Predvidena je tudi kazenska določba 
za neupoštevanje materialne določbe iz drugega odstavka 
petega člena (novo besedilo 43. člena). S tem je upošte- 
vana pripomba Sekretariata. Zaradi spremenjenega bese- 
dila kazenske določbe iz 43. člena se spremeni tudi bese- 
dilo prve alinee 47. člena. 

4. Zamenja se vrstni red četrtega in petega poglavja. Prej 
četrto poglavje o škodnem skladu (pRej 30. do 38. člen) 
postane sedaj peto poglavje (sedaj 34. do 42. člen). Prej 
peto poglavje o zavarovanju lastnika plovila proti odgovor- 

ni 19 top- nosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (prej J'„ 
člen) postane sedaj četrto pogjavje (sedaj 30. do 
Zamenjava vrstnega reda omenjenih poglavij /e vna^le 
zato, ker se bodo iz sredstev škodnega sklada pora g 
tudi škode, povzročene z nezavarovanimi zračnim v 
S tem je upoštevana pripomba Sekretariata. 

5. V 49. členu je dodana določba, ki zavezuje 
da morajo zavarovalne pogoje v določenem roku p ^ 
ministru za finance v odobritev. S tem je uposte 
pomba Sekretariata. 

Predlagatelj je proučil tudi pripombo   7Hruženi°" 
nanaša na 3. člen predloga zakona in predlog ^ c/oVeriiie 

gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici tn0 
da se v predlog zakona uvrsti člen o zavarovanju 
plovil za šport in razvedrilo proti odgovornosti z 

povzročeno tretjim osebam in do njiju zavzel 
stališča: 

1. K pripombi Sekretariata: avar^1^ 
Predlagatelj opozarja, da je dokaz o sklenjenem za^ ko' 
poleg zavarovalne police lahko tudi kakšna druga i 
na primer zelena karta, in zato vztraja pri upora ^gnje- 
»potrdilo o sklenjenem zavarovanju« kot dokazu o 
nem zavorovanju. 

2. K predlogu Združenja za gostinstvo in turizem: 
a) Pri uporabi čolnov gre za posamične in ne .ff na 0$' 
škode, kot v cestnem prometu. Po podatkih iz S'"® oOt}0' 
stva za notranje zadeve za leto 1992 in statistični" 
slovenskih zavarovalnic se v Republiki Sloveniji zg. 
leto oovorečno 65.000 Drometnih nesreč. Dri čemer i . Mi leto povprečno 65.000 prometnih nesreč, pri ^''"p'rj$ta> 
ali telesno poškodovanih 5.630 oseb, medtem k°J . ^ iolnov« 

KI' 
kapitanija Koper v letu 1992 beleži 82 nezgod 
nobene človeške žrtve. aro^: "i> 
b) Nemogoča je dosledna kontrola sklepanja za iega bi 
velja še posebej za tuje lastnike čolnov. Posledica jj. ^0 
veliko število nezavarovanih čolnov, pri čeme/. 
breme škod, ki bi jih taki čolni povzročili, no

ik0(jnis^ 
slovenskih čolnov, katerih premije bi se stekale v »k 
za kritje škod po nezavarovanih čolnih. , čoI"°m 
c) Obvezno zavarovanje odgovornosti lastnikov ep<e0. 
v Evropi izjema, pa tudi smernice Evropske unije ga ^ 
devajo. Kot je predlagatelju poznano, ga n'm?,°ra]/ ir» 
Nemčiji, pa tudi v skandinavskih deželah ne, cep 
primer vsak šesti Šved motorni čoln. Zaenkrat M 
Italija in Hrvaška, vendar tudi na Hrvaškem razrnis i w ■ 
zavarovanje lastnikov čolnov proti odgovornosti 
povzročeno tretjim osebam, kot obvezno zavarovani ja/i 
Č) Uvedba obveznega zavarovanja bi negativno ^s[tw 

. pomorski turizem, saj bi plačevanje premije P' 
dodatno finančno obremenitev. ^ 

Predlagatelj meni, da so navedeni razlogi tako 
zavarovanja ne kaže uvajati kot obvezno zavarovan 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije K 3. členu: 

K 2. členu: 
V drugem odstavku se v besedni zvezi »državni organ, pristo- 
jen za registracijo« črta beseda »državni«. 

Obrazložitev: 
S predlaganim izrazom ohranimo točno opredelitev pristojno- 
sti, hkrati pa se izognemo konkretnemu poimenovanju 
organa, ki bo te pristojnosti imel. Konkretno poimenovanje 
organa v predlogu zakona o obveznih zavarovanjih v prometu 
ni potrebno in ni smiselno, saj bi spremembe pri opredelitvi 
organov in določitvi njihovih pristojnosti v nekaterih ostalih 
zakonih, ki so v postopkih sprejemanja in urejajo omenjena 
področja, vodite k spreminjanju zakona o obveznih zavarova- 
njih v prometu. 

V prvem odstavku se besede »državnega organa. o 
za kontrolo prometa« nadomestijo z besedami "u 

s policijskimi pooblastili oziroma policista«. 

Obrazložitev: . 
Na ta način bo termin usklajen s terminom |z 

tretjega odstavka 25. člena predloga zakona. 

V drugem odstavku se besedi »državni or9an" fla 
z besedami »uradna oseba iz prvega odstavka 

o*- 
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E"aka kot 

^•tlenu: 
obrazložitev prvega amandmaja k 3. členu. 

^riavn' or9an za kontrolo prometa« se črta 

' obrazložitev amandmaja k 2. členu. 
*8' členu: 

ase tretji odstavek, ki se glasi: 

f>rernhe^
e
a
put>like Slovenije lahko določi najvišje zavarovalne 

u9°lovi da 2avarovan)a. ki so obvezna po tem zakonu, če 
"'"'I Skoda Zavarovalne premije niso v sorazmerju z izplača- ^°d se 

arni- Sorazmerje zavarovalnih premij in izplačanih 
V ki jih m 'a na osnovi predpisanih statističnih podat- °rajo zbirati zavarovalnice v Republiki Sloveniji.« 
Nožitev; 
.Pnnieru i#n 0°vejna so i Se PredP'šel° zavarovanja v prometu kot 

"e 9tede n 'aS,niki vozi' v položaju, da se morajo zavarovati 
^.Postaviti t Y'^'no zavarovalne premije. Zato je smiselno 
h'' v Primer fal<onsko možnost omejitve zavarovalnih pre- 0biiek kar k ^odo le"te ustvarjale nesorazmerno visok 

Podatko Se u9otavljalo na osnovi predpisanih statistič- 
*8. 'lenu; 

"9 Sn h eveti odstavek, ki se glasi: 
* °datki iz 
i6'010 let ' to'ke drugega odstavka tega člena se shranju- 
(?s,9nka «if^prenehaniu zavarovalne pogodbe, v primeru 
i« ne9a rirm 1?9a dogodka pa 10 let po koncu obdelave ®9a člena «, i? .dodatki iz 2. in 3. točke drugega odstavka 
^đka. Po shranjujejo 10 let po koncu obdelave škodnega 

a,kov i? H
preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk arugega odstavka tega člena zbrišejo.« 

doii>ni PodatkairS,VU osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 8/90) se 
bh r ie to Dnt 0 stlranjujejo in uporabljajo le toliko časa, 
Dt#i»b.f®ni ohri ?bno za dose9° namena, zaradi katerega so 
rvJ^jeoa' . ovani in shranjeni. Po izpolnitvi namena iz o« OH ♦   ijimhmjoiii, i iiaiiicna 11- 

;ov , ,avka se osebni podatki zbrišejo iz zbirke 
k i« zakon ne določa drugače. 

I6tlenu: 

vPrve 

iaf b6sed0,|0
S,,aw

vku se 2a besedama »prometno dovoljenje« Wki Se izdaia na nnHIani tcthni^nona nro/iloHa,, 186 veiira"^1 se izdaja na podlagi tehničnega pregleda«. 
Q 

ca nadomesti s piko. 

'•»•v: ' 
Sprememb zakona o varnosti cestnega prometa 

bo prometno dovoljenja izdano ob prvi registraciji, nato bo 
veljalo brez omejitve. Tehnični pregled za vozilo pa bo 
potrebno opraviti vsako leto. 

V drugem odstavku se črtajo besede »za čas trajanja registra- 
cije«. ■ 

Obrazložitev: 
Registracija se po predlogu sprememb zakona o varnosti 
cestnega prometa ne bo opravljala več vsako leto. Dokaz 
o sklenjeni zavarovalni pogodbi bo pogoj za registracijo le ob 
prvi registraciji. 

K 19. členu: 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 

»Neizkoriščeni del zavarovalne vsote iz prvega odstavka tega 
člena se do izplačila zadnje odškodnine zvišjuje na enak 
način, kot je predpisan v prejšnjem odstavku tega člena.« 

Obrazložitev: 
V primeru največjih škod so postopki vselej dolgotrajni, ne le 
zaradi zahtevnejšega ugotavljanja okoliščin v zvezi z odgovor- 
nostjo in obsegom škode, ampak predvsem zato, ker škoda ni 
znana pred koncem zdravljenja, to pa lahko traja več let. 

K 23. členu: 

Doda se drugi stavek, ki se glasi: 

»V primeru, da so najnižje zavarovalne vsote v tujini nižje od 
vsot iz 19. člena tega zakona, je zavarovalnica dolžna povrniti 
škodo do teh vsot.« 

Obrazložitev: 
Upoštevati je potrebno možnost, da pride v tujini do škodnega 
dogodka, za katerega odgovarja naša zavarovalnica, oškodo- 
van je državljan Republike Slovenije, predpisi države, kjer je 
prišlo do škodnega dogodka, pa omejujejo obveznost zavaro- 
valnice na nižji znesek, kot velja v Sloveniji. 

K 31. členu: 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 

»Neizkoriščeni del zavarovalne vsote iz prvega odstavka tega 
člena se do izplačila zadnje odškodnine zvišuje na enak 
način, kot je predpisan v prejšnjem odstavku tega člena.« 

Obrazložitev: 
Enaka kot obrazložitev amandmaja k 19. členu. 

K 47. členu: 

V tretji alinei se črta beseda »državnega«. 

Obrazložitev: 
Enaka kot obrzaložitev amandmaja k 2. členu. 
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Predlog zakona o VARSTVU TOPOGRAFIJE POLVODNIŠKIH VEZIJ 

- EPA 131 - DRUGA OBRAVNAVA _ 

Vlada Republike Slovenije je na 79. seji dne 21. aprila 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU TOPOGRAFIJE POL- 
VODNIŠKIH VEZIJ, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa 
8. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19/5- 
1993 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P° ^ 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 1 menije 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slov 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejan u 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo 

-'dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada Republike Slove""!® 
za varstvo industrijske lastnine.  , 

Predlog zakona o varstvu topografije polvodniških vezij 

1. člen 
(pojmi) 

(1) S tem zakonom se ureja pridobitev in varstvo topografije 
polvodniških vezij. 

(2) Polvodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske 
funkcije, ki je v končni ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene 
ali več spojenih plasti s polvodniškimi elementi, od katerih je 
vsaj eden aktiven element. 

(3)Topografija polvodniškega vezja (v nadaljevanju: topogra- 
fija) je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih 
slikovnih vzorcev za vsako plast polvodniškega vezja, pri 
čemer ti vzorci ponzarjajo razporeditev polvodniških elemen- 
tov na plasteh, ne glede na to, na kakšen način je ta razporedi- 
tev upodobljena z zapisom, kodami ali izražena na kakšen 
drug način. 

(4) Gospodarsko izkoriščanje topografije pomeni proizvod- 
njo, prodajo, najemanje, leasing ali druge oblike pridobitne 
dejavnosti, katere predmet je neposredno topografija ali pol- 
vodniško vezje, izdelano na podlagi zadevne topografije. 

2. člen 
(pravica do varstva) 

(1) Pravica do varstva topografije pripada njenemu ustvar- 
jalcu; Če je ustvarjalcev več, jim ta pravica pripada skupno. 

(2) Kadar je topografija ustvarjena v delovnem razmerju ali na 
podlagi naročila, pripada pravica do varstva delodajalcu ozi- 
roma naročniku, razen če s pogodbo o zaposlitvi oziroma 
o naročilu ni drugače določeno. 

(3) Upravičenci do pravic iz prvega in drugega odstavka tega 
člena so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slove- 
nije ter gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem 
na ozemlju Republike Slovenije. 

(4) Upravičenci do pravice iz prvega in drugega odstavka tega 
člena so lahko tudi fizične osebe, ki niso državljani Republike 
Slovenije in nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji oz. 
tuje gospodarske družbe in druge tuje pravne osebe, če to 
izhaja iz mednarodnih pogodb in konvencij ali uporabe 
načela vzajemnosti. 

3. člen 
(postopek) 

(1) Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine 
(v nadaljevanju: URad) vodi upravni postopek za registracijo 
topografije, vodi register zwarovalnih topografij in druge 
upravne zadeve, ki se nanašajo na pridobitev varstva topogra- 
fije. 

zakona. 
(2) Zoper odločbe, ki jih izda Urad na podlagi tega 
pritožbe, dopusten pa je upravni spor. 

(3) Register iz prvega odstavka tega člena je javen. 

4. člen 
(predmet varstva) 

(1) Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna. ^ 

(2) Topografija je izvirna, če je rezultat lastnega 
napora ter ob času nastanka ni bila znana iz vsa 

rabe v industriji. 
ki * 

(3) Kadar je topografija sestavljena iz posameznih te' 
znani iz vsakdanje rabe, je zavarovana le kom° ^ugeS 
delov, če kombinacija izpolnjuje pogoje izvirnosti 
odstavka tega člena. 

5. člen 
(vsebina in obseg varstva) 

(1) Nosilec zavarovane topografije pridobi izključ^*®ov0|i a11 

gospodarskega izkoriščanja, vključno s pravico, 0 

prepove naslednja dejanja: ^j. 

(a) reprodukcijo topografije na kakršenkoli način aliv 

koli obliki; j-iani«v K 
(b) uvoz, prodajo ali kakršnokoli drugo obliko ° LpoQ<3 s 
met topografije ali polvodniškega vezja z zadevno vjji 
kakor tudi izdelkov, v katere je vgrajeno polvoo 

•z zadevno topografijo. 

(2) Izključne pravice iz prvega odstavka tega 61®"]® ^opc8?1 

le topografijo kot takšno in se ne nanašajo 
postopek, sistem in tehniko njene upodobitve. 

6. člen 
(začetek in prenehanje varstva) 

regif 
(1) (a) Topografija je zavarovana, ko je vPisa"iod"a 

topografij. Izključne pravice začnejo veljati na P01 (| 
njih datumov: 
(i) datum vložitve prijave skladno z 8. členom sp0& 
(ii) datum, ko je bila zadevna topografija prvič g j 
izkoriščena kjerkoli na svetu. prv®0 
(b) Izključne pravice prenehajo veljati po preteku 
naslednjih obdobij: ih !e|, V Lli 
(i) ob koncu koledarskega leta, po preteku deseti nje"1 

rem je bila topografija prvič gospodarsko izkoris ^ 
na svetu, ali ^pseti" " 
(ii) ob koncu koledarskega leta, po preteku "e 

datuma ko je bila vložena pravilna prijava. 
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1)3zadevni0 'e ,0P09rafija zavarovana, ima nosilec pravico, 
Polvodniško vezje označuje s črko T. 

^stavka'tp6 '3ravice Ponehajo pred iztekom roka prvega 
n°silecvarM ^lena' niso plačane pristojbine ali če se stvu zavarovane topografije pisno odpove. 
,4) ne glede 

-"»"aio n 03 prvi ods,avek tega člena izključne pravice 
uP°dobliena pe,nais,ih letih od dneva, ko je bila topografija ■ v®ndar ni bila gospodarsko izkoriščena. 

Priiavi 

7. člen 
(rok za vložitev prijave) 

odalLl109066 vloži'i PO preteku dveh let od prvega aarskega izkoriščanja topografije. 

8. člen 
^ (vložitev prijave) 

^'i0zahteve ?ek za re9istracijo topografije se začne z vloži- nesestav,i„ ,vpis v register, kateri so priložene vse predpi- 
se (v nadaljevanju: prijava). 

,)Priiavam 
')irn 0ra vsel:)ovat'naslednje sestavine: 

'n0 biv^?fi5's Pr'iavitelja, ime ustvarjalca, državljanstvo, in 
ilj ^ ISČe al' sedež prijavitelja, 

^fedja6 VZorce zadevne topografije z navedbo njihovega 

JjNoa vez|aafjHn<?s,i elektronske funkcije ali funkcij polvod- 
niaPiSn° iziavo Janega P° zavarovani topografiji, 

6 i® bila in° da,umu začetka gospodarskega izkorišča- 
(rt, °Pografija gospodarsko že izkoriščena, 
lijo 6n° ■ 

<a)M 

Prijavo se lahko zahteva varstvo le za eno topogra- 

Mini^er 
e'Se i>redDifI'®,0'en za znanost in tehnologijo, izda natanč- 6 0 vsebini prijave. 

9. člen 
(1)v (pristojbine) 

16 s® pia^« registracijo in vzdrževanje varstva topogra- 
fij^ Pristojbine. 

Siria Pristo?binlike Sl0venije 
l"'n 'Z Drveaa nri 

(I) Uri ad 

izda predpis, s katerim se določi 
prvega odstavka tega člena. 

10. člen 
(preizkus prijave) 

VrčnYKa8. člena?'" Prijava izpolnjuje pogoje iz prvga 
,6r tODnn?-iV nadaljevanju: pogoji) tega zakona za vpis 

I (v nadaljevanju: vpis). 
Zijava ne i,„ , (3)(aj ^ Po'njuje pogojev, se zahteva za vpis zavrne. 

le delno izpolnjuje pogoje, Urad pozove 
"''iavit i'yosti i,roku dveh mesecev odpravi ugotovljene 

'a <a rnt Upravičenih razlogov sme Urad na zahtevo K Podaljšati še za tri mesece. 
Prijaviter 

tyodS|a ^ 1 ne odPravi pomanjkljivosti v roku iz tretjega 

Pri: 86 ^e'e' da je prijava umaknjena. gr^j. 

(t, '• pr|iaviteijC0'l"i-J-e vse pogoje, se vpiše v register topo- 
0^tkio 

Pa se izda listina o vpisu. 
vPisu se objavijo v uradnem glasilu Urada. 

11. člen 
(ničnost vpisa) 

(1) Vpis je ničen, če se ugotovi: 
(a) da topografija ni izvirna, ali 

(b) da prijave ni vložila fizična ali pravna oseba, ki ima po 
tretjem ali četrtem odstavku 2. člena tega zakona pravico do 
varstva, ali 

(c) da je prijava vložena po roku iz četrtega odstavka 6. člena 
ali 7. člena, ali 

(d) da slikovni vzorci ne omogočajo identifikacije topografije. 

(2) Vsaka pravna ali fizična oseba lahko vloži tožbo pri pristoj- 
nem sodišču za ugotovitev ničnosti iz razlogov navedenih 
v točkah (a) do (d) iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Pravnomočna sodba se objavi v uradnem glasilu Urada. 

12. člen 
(kršitev varstva) 

(1) Tisti, katerega varstvo je kršeno, lahko poleg odškodnine 
zahteva, da se tistemu, ki krši njegovo pravico, prepove 
nadaljnje kršenje. 

(2) Tisti, ki krši varstvo zavarovane topografije, je odgovoren 
za škodo po splošnih načelih o povrnitvi škode. 

(3) Kot kršitev varstva po tem zakonu se ne šteje: 

(a) če je zavarovana topografija reproducirana za neprido- 
bitne namene; 

(b) Če je zavarovana topografija reproducirana z namenom, 
da se analizira ali ovrednoti njen koncept, postopki, sistemi in 
tehnike, ki so vsebovani v topografiji, ter za potrebe izobraže- 
vanja ali raziskovanja; 

(c) gospodarsko izkoriščanje topografije, ki je sicer nastala na 
podlagi analiz in evaluacije zavarovane topografije, vendar je 
nova topografija izvirna in rezultat lastnega ustvarjalnega 
napora ustvarjalca in ni znana iz vsakdanje rabe v industriji 
polvodnikov; 

(4) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za 
pravnega naslednika osebe iz prvega odstavka tega člena. 

13. člen 
(izključitev kršitev) 

(1) Osebi, ki gospodarsko izkorišča polvodniško vezje z zava- 
rovano topografijo in ki ne ve oziroma ni mogla vedeti, da gre 
za zavarovano topografijo, se ne more preprečiti gospodar- 
skega izkoriščanja takšnega polvodniškega vezja. 

(2) Nosilec zavarovane topografije lahko pisno zahteva od 
osebe iz prvega odstavka tega člena odškodnino, ki zavisi od 
obsega gospodarskega izkoriščanja topografije. Odškodnina 
se sme zahtevati od datuma, ko se oseba iz prvega odstavka 
seznani oziroma bi ji moralo biti znano, da je topografija 
zavarovana. 

(3) Plačilo iz drugega odstavka tega člena določita nosilec 
zavarovane topografije in oseba iz prvega odstavka tega člena 
sporazuma. Če sporazuma ne dosežeta, odmeri plačilo pri- 
stojno sodišče. 

(4) Določila prvega odstavka se uporabljajo tudi za pravnega 
naslednika te osebe. 

(5) Pravica do gospodarskega izkoriščanja iz prvega odstavka 
tegačlena je omejena na uvoz, prodajo ali distribucijo polvod- 
niških vezij, izdelkov ali drugih izdelkov, ki vsebujejo zadevno 
topografijo in se ta pravica uporablja za topografijo ali 
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izdelke, Ki so bili na razpolago, ko je bila zahteva iz drugega 
odstavka tega člena sprejeta. 

14. člen 
(izraba varstva) 

Varstvo topografije iz prvega (b) odstavka 5. člena tega 
zakona je izrabljeno, ko je zavarovana topografija oziroma 
zadevno polvodniško vezje dano na trg s strani nosilca var- 
stva oziroma z njegovim soglasjem. 

15. člen 
(topografije nastale pred uveljavitvijo zakona) 

Po tem zakonu se registrirajo le topografije, ki so bile ustvar- 
jene po dnevu, ko je ta zakon začel veljati. 

16. člen 
(uporaba zakona o industrijski lastnini) 

Za namene tega zakona se primerno uporabljajo določbe 

tretjega odstavka 5. člena (zastopanje tujcev)'1P ^ 
odstavka 7. člena (tajnost prijav), tretjega odstavka <w- ^ 
(potrdilo o prejemu prijave), drugega in tretjega odsia ^ 
člena (vpisovanje podatkov in sprememb v register), °° a(j 
člena (ničnost pravic), 97. člena (roki za vložitev to">8 ji 
kršitve pravic). 106. in 107. člena (prenos pravic),108 ^ 
111. člena (licenca), in 119. člena (zastopanje) Zakona 
strijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93). 

17. člen 
(podzakonski predpisi) 

Podrobnejši predpisi iz 8. in 9. člena tega zakona se lt 
najkasneje v roku šestih mesecev od dneva uvelja* 
kona. 

18. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne'1' 
Republike Slovenije. 

list" 

OBRAZLOŽITEV 

Državni Zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 20. maja 
1993 sprejel predlog za izdajo zakona o varstvu topografije 
polvodniških vezij z osnutkom brez pripomb. 

Predlagatelj je sočasno z obravnavo v Državnem zboru osnu- 
tek zakona prevedel v angleščino ter z njim seznanil Svetovno 
organizacijo za intelektualno lastnino (VVIPO) in ameriški 
patentni urad (United States Patent and Trademark Office). 
Po njihovem mnenju je osnutek zakona skladen z zakoni 
ostalih držav ter z direktivo evropske skupnosti vendar pa je 
nekatera določila potrebno dopolniti oziroma spremeniti. 

Dopolnjeni oziroma spremenjeni so bili naslednji členi: 

- 2. člen (pravica do varstva): v četrtem odstavku je črtan 
zadnji stavek »Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo skli- 
cuje«, saj se vzajemnost predpostavlja. 
- 3. člen (postopek): v prvem odstavku se beseda »prizna- 
nje' v skladu z mednarodno terminologijo nadomesti 
z besedo »registracijo«. Dodan je nov tretji odstavek s katerim 
so registri zavarovanih topografij javni. 
- 4. člen (predmet varstva): v drugem odstavku se pred 
besedo »ustvarjalnega« doda beseda »lastnega«. V tretjem 
odstavku se besede »slikovnih vzorcewv« nadomestijo 
z besedami »posameznih delov« (besedilo se uskladi z dru- 
gim odstavkom 2. člena direktive ES). 
- 5. člen (vsebina in obseg varstva): prvi odstavek se spre- 
meni tako, da izključne pravice gospodarskega izkoriščanja 
obsegajo dovoliti in prepovedati določena dejanja. S tem se 
zelo natančno določi obseg izključnih pravic določenih dejanj 
(uskladitev s prvim odstavkom 5. člena direktive ES). Črta se 
tretji odstavek. 
- 6. člen (začetek in prenehanje varstva): prvi odstavek je 
spremenjen tako, da začnejo izključne pravice veljati na 
prvega od datumov in sicer od dneva vložitve oz. od dneva 
prvega gospodarskega izkoriščanja. Pravice prenehajo veljati 
od konca koledarskega leta po 10 letih, ko je bila prijava 
vložena oziroma je bila topografija prvič gospodarsko izkoriš- 
čena . 

Dodan je nov 4. odstavek po katerem Preneha&lns'riMe' 
pravice, če topografija ni bila gospodarsko izkonsce 
po svetu v roku 15 let od dneva upodobitve. 

- pri členih 7 in 8 sta zamenjana vrstna reda tako, 
člen osnutka sedaj 8. člen in 8. člen sedaj 7. člen. 
- 7. člen (rok za vložitev prijave): ohranjen je le P™ . 
to je »prijave ni mogoče vložiti po preteku 2 let °. ^ 
gospodarskega izkoriščanja«, medtem ko je bil drug 
prenešen v četrti odstavek 6. člena. teh P" 
- 8. člen (vložitev prijave): črtani so zahtevki, saj 
topografijah ni. , 
- 10. člen (preizkus prijave): dodan je nov tretji °.t0,,r 
se v primeru, ko prijavitelj v roku ne odpravi M" ■ 
pomanjkljivosti, šteje, da je prijavo umaknil■ odP' 
možnost, da se mu iz opravičenih razlogov rok i* 
ugotovljenih pomanjkljivosti, podaljša. . vlot^ 
- 11. člen (ničnost vpisa): razširjena je m0*n<lne os^ 
tožbe za ugotovitev ničnosti na vse pravne in ' 
- 12. člen (kršitev varstva): dodan je nov četrti oo 
omogoča vložitev tožbe tudi pravnemu nasledniku- 
- 13. člen (izključitev kršitve): dodan je nov L: ^ K 
ki omogoča vložitev odškodnine zoper osebo v doo ? 

i o industrijski lastnini)- ^J 
iremenjenih okliščinan)^ 
ir%r\ct nriioi/l trotidOS O 

na pravnega naslednika, ter nov peti odstavek, s >fl 
omejuje pravica gospodarskega izkoriščanja za osa _ 
veri. 
- 14. člen (izraba varstva): izraz »izčrpanje« se 
z izrazom »izraba« ter se uskladi s 5. členom. . 
- 16. člen (uporaba zakona 

■še mutatis mutandis (v spremenjenih 
prvega odstavka 7. člena (tajnost prijav), tretjega-- treir. 
člena (potrdilo o prejemu prijave), drugega ' ^teilL 
odstavka 65. člena (vpis podatkov in sprememb v rey 
člena (roki za vložitev tožbe zaradi kršitve pravic)!e 

členov 110. in 111. člena (licenca). trtt^ 
- 16. člen osnutka (pristojno sodišče): ta člen se 
sprejet Zakon o sodiščih. a 

li 0Š<e 

Poleg tega pa je predlagatelj zaradi praktičnost 
odstavke posameznih členov. 
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Predlog zakona o AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH - EPA 673 

^VA OBRAVNAVA 

diu?-,Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 ao|očila besedilo: 

VICAHDL0Ga ZAK0NA 0 AVTORSKI IN SORODNIH PRA- 

iUf1 9a pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 
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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih tetesih sodelovala: 

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
kulturo. 

29 zakona o avtorskih in sorodnih pravicah 

'• uvod 

1 °c#n« »tanja 
a) sPlošno 
P°dročje k' 
i^itibn«*®* ure'a avtorsko pravo, postaja v svetu vedno 

S kulti! in aktua|no s kulturnih in gospodarskih vidi- 
Pravice, tom? pla,i ie avtorska pravica, pa tudi njej sorodne 

,Ufnena 'ne9a Pomena za pospešitev in predstavitev qj ya I1®*-—•- • ■ 
; i—Kuiavii • ija in kulturnega življenja družbe nasploh, 
SCev- 2 qo« eksis»enco duhovnih ustvarjalcev in poustvar- 
><6fP0darske p,ati dobivajo gospodarske panoge, ki 
iil °' film«iir0a avtorsko in njej sorodne pravice (npr. založ- dlJstrija rtu Pr°dukcija, fonogramska in videogramska 
o bruto n °r^an'2ac'ie itd.), vedno večji delež v družbe- 5e9el ieti!ZVOdu; delež' k' i® v državah zahodne Evrope 

Pomembne panoge, kot sta npr. 
A^alniških 3 elektr°industrija. Z dokončno vključitvijo 
dvorsko Dr Pro9ramov v avtorskopravno varstvo pa se 

Podar<;tei
aviCo ^čitl proizvod, ki ima eno največjih stopenj 6 fasti v svetu. 

''iei !men 

Ni 
razvoj na področju telekomunikacij (npr. 
prenosi), reprografskih tehnik (npr. ske- 

la Gorsko reProclukcijskih tehnik, novi mediji itd. postav- 
il, Varstvo avtoraVo pred vedn0 nove izzive. Gre po eni strani 
PraETern°2eniL 'n nie9°ve temeljne pravice, ki ima moralne 
ličnih in Je vsebine, po drugi strani za vzpostavitev 
Sir^Porabo tphkovitih postopkov za zakonito izkoriščanje 
tlu -9a "živan de1, ter s ,em P° tret'' strani za možnost čim 
notacije avtorskih del vseh vrst. Novi mediji in teleko- 

ln u*ivani» kdajkoli Prei omogočajo to izkorišča- 
la <>. 1 v mednarodnem prostoru. 

anievsu v Slove 
sk66publiki <ii 

111 đruge so po ^lenu Ustave zajamčene avtor- 

sniji 

*akon 

iS !b|ia na n !?.rsk' Prav'ci nekdanje SFRJ iz leta 1978, ki se 
"sta 91 ~l) o, agi ,č|ena 4/1 Ustavnega zakona (Uradni list 
"i,Hi ojaiTistv -Veni'8 komajda še izpolnjuje navedeno 
de| Us"ieritva° 'n prece) zaostaja za omenjenimi mednarod- 
°avtVr8,i in on ' p.omanjkljivosti je več: pri vrsti varovanih 
«keoski pravre^eli,v' Priznanih avtorskih pravic, določbah 

p.09odhe
ICI v pravnem prometu, splošnem delu avtor- Opr6(?kih pravj ne9a prava, določitvi vrste in obsega omejitev 

"i" aw vi Prizn ,ra,aniu avtorskopravnega varstva, vrsti in itd. grških in anitl soroc|nih pravic, kolektivnem uveljavlja- 
stva 'a$ti utinL? s?r°dnih pravic, učinkovitem varstvu pravic 
't5C^®^en<!^OVltos, uveljavljanja pravic ter njihovega var- 
uhi , na ci°Pravnern (kar bo uredil Kazenski zakonik RS) 
iasčit °n) is v . ?Pravnem področju (kar bo uredil predla- 

6 V Sloien
naiŠibkeiša ,0^ka sedanjega stanja avtorske 

Republika Slovenija se bo morala čim prej prilagoditi opisa- 
nim mednarodnim rešitvam in usmeritvam, pomemben del 
tega njenega prilagajanja pa je lastna zakonodaja o varstvu 
avtorske in sorodnih pravic, kar naj bi uredil predvsem predla- 
gani zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). K temu bo 
treba sprejeti še kazenskopravne rešitve v Kazenskem zako- 
niku. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

a) Mednarodne obveznosti Slovenije 
Če se želi Slovenija vključiti v mednarodne integracije, zlasti 
v Evropi, je nujen pogoj, da posodobi in uskladi z mednarod- 
nimi rešitvami svojo zakonodajo s področja t.i. intelektualne 
lastnine, ki obsega dve veliki področji: pravo industrijske 
lastnine in avtorsko pravo. Na prvem je že bil sprejet zakon 
o varstvu industrijske lastnine (Uradni list RS 14/92, 27/93), na 
drugem pa naj bi za to poskrbel predlagani zakon o avtorski in 
sorodnih pravicah. 

Slovenijo zavezujejo nekatere starejše mednarodne konven- 
cije, ki so na njenem območju veljale že prej, zdaj pa veljajo 
na podlagi njenih aktov o notifikaciji nasledstva (prim. 
podatke v Prilogi 1). Poleg navedenih pa ima Slovenija obvez- 
nosti tudi po novejših mednarodnih aktih, ki jih je sprejela že 
po svoji osamosvojitivi, in sicer: 

- Deklaracija držav članic EFTE in Republike Slovenije 
(Uradni list RS MP 12/92), točka II.5. tretja alinea: podpisnice 
si bodo prizadevale za sodelovanje na področju pravic inte- 
lektualne lastnine; 

- Statut Sveta Evrope (Uradni list RS MP 6/93), člen 15 v zvezi 
s členoma 1 in 3: Slovenija mora aktivno delovati, da se 
uresničijo cilji Sveta, med drugim tudi s sklepanjem konvencij 
in sporazumov ter s skupno politiko, izraženo v obliki priporo- 
čil (prim. podatke v Prilogi 1); 

- Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in EGS 
s sklepnim aktom (Uradni list RS MP 14/93), 27. člen: Slove- 
nija mora zagotavljati učinkovito in ustrezno zaščito intelektu- 
alne, industrijske in trgovinske lastnine na podobni ravni, kot 
je v Skupnosti, in pristopiti k ustreznim mednarodnim kon- 
vencijam. 

Od mednarodnih konvencij je Slovenija že članica Bernske 
konvencije, Univerzalne konvencije in Satelitske konvencije; 
ni pa članica in bo morala ratificirati Rimsko konvencijo, 
Fonogramsko konvencijo in Evropsko TV konvencijo (gl. 
podrobnejše podatke v Prilogi 1). 

b) Vsebinske pomanjkljivosti sedanje ureditve 

Varstvo avtorske pravice in pravic poustvarjalcev je zdaj ure- 
jeno z zveznim zakonom o avtorski pravici (Uradni list SFRJ 
19/78, v nadaljevanju ZAP) iz leta 1978, ki se na podlagi 4. 
člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine 
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o samostojnosti in neodvisnosti RS uporablja kot predpis 
Slovenije. Ce odmislimo nekatere posamezne pomanjkljivo- 
sti, je bil ta zakon takrat leta 1978 v načelu usklajen z medna- 
rodno ureditvijo varstva avtorskih pravic. Nekatere koristne 
izboljšave so bile dosežene tudi s kasnejšimi popravki, spre- 
membami in dopolnitvami zakona o avtorski pravici (Uradni 
list SFRJ p. 34/78, 24/86, p. 75/88, 21/90). Ne glede na to pa 
taka ureditev ni več ustrezna iz tehle razlogov: 

- nove oblike avtorskih del in sorodnih dejavnosti: stari 
zakon ne upošteva ali premalo upošteva nove oblike in vse- 
bine ustvarjalnosti in jim s tem tudi ne more nuditi zadovolji- 
vega varstva. Sem prištevamo npr. računalniške programe, 
baze podatkov, videograme, fonograme, radijske in TV 
oddaje, posebne založniške izdaje itd.; 

- v ZAP so še sledovi razlastitve (13. člen) in samoupravnega 
dogovarjanja (npr. pri sledni pravici, 40. člen); 

- nepopolno ali napačno so urejene pravice prve objave, 
pravica upreti se spremembi dela, pravica skesanja in druge 
moralne avtorske pravice; 

- nepopolno ali napačno so urejene materialne avtorske 
pravice, zlasti pravica reproduciranja, ter druge pravice, npr. 
sledna pravica, pravica citata, pravica do denarnega zadošče- 
nja za nepremoženjsko škodo itd.; 

- ZAP ne pozna pravice distribuiranja, pravice dajanja 
v najem, pravice javnega posojanja, pravice kabelske retran- 
smisije, pravice dostopa, pravice do nadomestila za privatno 
ali drugo lastno razmnoževanje; 

- ZAP sploh ne razlikuje med delom in primerkom dela ter 
s tem tudi ne ureja razmerja med avtorsko pravico in lastnin- 
sko pravico; 

- ZAP ne ureja nekaterih sorodnih pravic: pravic proizvajal- 
cev fonogramov, pravic filmskih producentov, pravic RTV 
organizacij, pravic založnikov; 

- ureditev kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic ni 
ustrezna: ta problem je postal akuten zlasti po osamosvojitvi 
Slovenije; 

- ZAP ne zagotavlja sistema nadzora in dostavljanja podat- 
kov o uporabi avtorskih del, kadar je možna uporaba del brez 
odobritve avtorja, toda za plačilo honorarja; 

- ZAP ne pozna dovolj učinkovitega varstva pravic na civilno- 
pravnem, na kazenskopravnem in upravnopravnem področju; 

- piratstvo nad avtorskimi deli: glede na navedeno so se 
povečale tudi oblike, načini in število kršitev avtorskih pravic. 
Tem pojavom se je treba upreti z moderno zakonodajo ter 
učinkovitim sistemom sankcij in drugih ukrepov. 

c) Nove usmeritve v primerjalnem pravu 

V primerjalnem nacionalnem in konvencijskem pravu pote- 
kajo obsežne reforme avtorskega prava. Gre predvsem za 
nove ureditve v okviru Evropske unije, Splošnega sporazuma 
o trgovini in carinah (GATT) in Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino (WIPO). Iz kulturnih, gospodarskih, 
političnih in drugih razlogov je priporočljivo, da tem moder- 
nim usmeritvam sledi tudi Slovenija. O tem več pod 4. točko, 
Primerjalnopravni pregled ureditve avtorskih pravic. 

3. Cilji In načela zakona 

a) Cilji 

Cilji, ki se želijo doseči s predlaganim zakonom, so: 

- odpraviti nepopolno in ponekod nejasno urejanje avtorskih 
in sorodnih pravic v Sloveniji; 

- uvesti in urediti nekatere nove avtorske in sorodne pravice, 
ki so v svetu že priznane; 

- sprejeti rešitve, ki so primerljive in usklajene z zaK 
jami v najpomembnejših evropskih državah, s predpisi 
z mednarodnimi konvencijami (gl. podatke v Prilogi l< 

- zagotoviti pravno podlago za učinkovito 
varstvo avtorskih in sorodnih pravic; 

- zagotoviti avtorjem in imetnikom sorodnih pravic Pf',n® 
dohodke iz njihovega ustvarjanja ali drugih dejavno* . 

- pospešiti in podpreti kulturno in drugo ustvarjanje 
z njimi povezane gospodarske panoge. 

Praktično vse določbe v predlogu zakona se 
sodobnih rešitvah v tujini, zlasti po mednarodnih K° 
jah, pravu EGS in zakonodaji najpomembnejših 6 

držav. 

sorod' 

b) Načela 

Načela, s katerimi bodo urejena razmerja, so: 

- Zakon naj zagotovi visoko raven varstva avtorske i" jvt0|. 
nih pravic: to načelo je v interesu vseh vpleten'1n, > |aJj0in 
jev (ki bodo z zagotovljenimi pravicami in hon°ra 

bolje ustvarjali), uporabnikov kot npr. založnikov, P' ^ 
tov, RTV organizacij (ki bodo z zagotovljenimi V . 
deležni večjih dohodkov) in uživalcev avtorskih a pl 
z zagotovljenimi pravicami deležni boljše in vec| 
avtorskih del). ^ 

- Načelo avtorstva: avtorsko delo nastane vedno P'j°*'8#< 
je ustvarila izvirno duhovno kreacijo. To pomeni, 
lahko samo fizična oseba in da avtorska pravica v 
stvari pripada tistemu, ki je delo ustvaril. 

i* 
- Avtorska pravica je naravna in človekova Prav'(?^) po Mjj 
pravica izvira, nastane in je utemeljena s kreaci ^ ti*, 
naravi stvari. Utemeljena je z naravnim pravom gijnP 
ustavno deklarirana med človekovimi pravicami in je|da" 
svoboščinami (člen 60 Ustave RS, člen 27/2 Spl°s 

cije človekovih pravic). ^ 

- Avtorska pravica je pravica intelektualne 'astn^ater'a,!!!;5 
avtorske pravice so avtorska dela kot duhovne l os|a„!: 
dobrine. Gre za dosežke človekovega duha, netel0sn

(, 
v avtorjevi oblasti (»lastnina«), preko telesnih ®'r pr"5' 
nosilcev pa se lahko izkoriščajo neomejenokrat 
sko in časovno neomejeno. m 

- Načelo razlikovanja dela (imaterialna dobrina'tg|0^n"):
[j'. 

dela (materialni nosilec, na katerem je del° " ^orsK" 'J 
razlikovanje pomeni v bistvu razlikovanje med a pra 
vico na delu in lastninsko pravico na primerku ° se P'j, 

..sta v načelu medsebojno neodvisni, s prenosom e 
loma ne prenaša tudi druga in obratno. NeKaiheiU^i" 
mere pa je treba v skladu s tem načelom posebej 

nraViCeiZVV - Dvojna narava avtorske pravice: iz avtorske P'" stn8v%• 
osebnostna (moralna) upravičenja, kot npr. c,0,?"njSKa("'nje 
avtorstva, dolžnost spoštovanja dela; ter premo:ze J 
rialna) upravičenja, kot npr. reproduciranje, o(jdil° 
javno recitiranje, javno uprizarjanje, radiodifuzn 
itd, za kar avtor lahko zahteva honorar. .mi 

* (fl® /i 
- Načelo monizma avtorske pravice: moralna in^ I o ^ 
avtorska upravičenja se vsebinsko ne dajo P qa. 
vsako od njih vedno vsebuje tudi elemente dru5LgViCe- jc» 
lahko uresničujejo samo preko enovite avtorske p ptti j(J 
niti čista osebnostna pravica, niti čista premo*®"' po^ tJ 
temveč ima posebno mesto v pravnem sistem • noSu 
tega načela so, da avtorska pravica kot celota ni k sP 
da nanjo ni mogoče seči s prisilno izvršbo, 
v skupno premoženje zakoncev itd. 

- Načelo 
plačilo vedno lanrai, nauai iibkuu ubiu uK"""T

oVn0 
uporaba ne prinaša gospodarske koristi. |zJe 

plačila za uporabo dela: avtorju v pr* a 
idno takrat, kadar nekdo delo uporapij ■ 06 
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lavlja Hol?ra'° d°ločene v zakonu. S tem se avtorju zago- 
vica Br° 

ek' će se njegovo delo uporablja. Avtorska pra- 
Porriernh va * zavarovanju eksistence avtorja in je tako °no sredstvo socialne varnosti avtorjev. 

"adtHu'ie upo^?vanja interesov skupnosti: avtorjev monopol 
obve§te 

arad' interesov skupnosti (npr. ustavna pravica do 
iflneni itH°\S,i' nalo9e javnega knjižničarstva, prosto soočenje 
P'avicej ^^insko omejen (vsebinske omejitve avtorske 
nem ea,,

zaradi splošnega kulturnega sklada pa po določe- 
ne). sP'°h preneha (časovne omejitve avtorske pra- 

Sorodne° nepose9anja sorodnih pravic v avtorsko pravico: 
Podobne pr?vice ne ščitijo kreacij, temveč storitve, ki so 
^'kladu a)/°rs^'m ali se izvajajo v zvezi z avtorskimi deli. 
cija, Direkt mednarodnega prava (Rimska konven- 
s,vaautr.r i 6 sorodne pravice ne smejo omejevati var- "•orske pravice. 

"'a avfo?sk"'L^0'e'<t'vnerrl uveljavljanju: pri tej obliki uveljavlja- 
Prifnerialn pravic so v zakon vključena sodobna načela iz 
'•vnih oroa

e^a prava' kot npr. načelo neprofitnosti dela kolek- 
,na^ora načelo upravnega dovoljenja in upravnega 
wija pravi ,ektivne organizacije, načelo dolžnosti uveljav- 
tolektivnjh nače'° informativne in kontrahirne dolžnosti 
branih srefi°t9anizacii' naćel° zakonite in pravilne delitve 
*Jcii itd ,ev' načelo strokovnosti dela kolektivnih organi- 

^°naeobsičinkovite9a sodnega varstva: ta pomemben del 
"""itiinacii npr' d°l°čbe o solidarni zavezi kršilcev pravic, p?sebne ?a* nekaterih pripravljalnih dejanj, civilno kazen, 

Stanja odredbe in zavarovanje dokazov, dolžnost • Posebne ukrepe na državni meji itd. 
Načelo 

[)avezne okor«*narodne9a varstva pravic: zakon določa 
knti, pri P s*'ne za varstvo razmerij z mednarodnimi ele- v®ncije |

erner so upoštevane vse ustrezne mednarodne (Prim. podatke v Prilogi 1) in načelo vzajemnosti. 
' Pflh. 

prjpf. noPravni pregled ureditve avtorskih pravic 

v rnedn^r'n^pravnem Pre9,edu je treba v prvi vrsti opozoriti 
Pj^bno Dn ustanove ali integracije, ki posvečajo 
^ naiDnmZornost Prav avtorskim in sorodnim pravicam, "nembnejšimi so predvsem: 

a 
v,°rskih zau0''3, ki se ze,° intenzivno ukvarja z uskladitvijo 

;^°rskeqa
a nodaj dvanajsterice na najbolj akutnih delih 

p testih Du3' poleg drugih dejavnosti je predviden spre- 
i.tr®ba turii'rf s P°dročja avtorskega prava, upoštevati pa 
J Od on,.. u?e' nPr- Direktivo EGS o televiziji (gl. Prilogo 
(rvrai° držav*''h šes,ih Direktiv so štiri že sprejete in jih 
in i tiva o n lan'ce prenesti v svoje nacionalne zakonodaje 
le 

a^elski. ,'emu in sorodnih pravicah. Direktiva o satelitski 
dr?«1,0 So nifiran?mis'i' in Direktiva o trajanju varstva), med- n® storit- j Direktive o računalniških programih to že bile 1X1 ao 1.1.1993 
o i 
a«Sp°darsk6 svoi'm' akti, zlasti ob ustanovitvi Evropskega 
Uni°rskega D

93 pr°stora, sprejela nekaj pravil s področja 
'n GAn3, v 9'avnem povzemajo rešitve Evropske 

PravaPe 'e sPrejel vrsto priporočil s področja avtor- 
'^6rflbn nfka' novih pa je še v pripravi (gl. Priloga 1). 
Piratstvo S0 s Podro^ia satelitske televizije in boja 

za intelektualno lastnino (WIPO) 
avir,"1 UrnetrV4unitev Bernske konvencije za varstvo književ- 
lov^^Pravn de1, ki ie temeljni kamen mednarodnega O d0k "e9a varstva in drugega varstva, v obliki dveh 
'orin *a vars»n V: Pr°tokola k Bernski konvenciji in Instru- 
i8n??ramov i Pravic umetnikov izvajalcev in proizvajalcev 
$ke 

ainvs»h Prilo90 1- oba sta pripravljena že v obliki 
§e . leta moderne rešitve. Čeprav se države Bern- 

a9ar\e re4 »S0 zedinNe o vseh vprašanjih, pa je treba sitve preučiti in ustrezno upoštevati. 

- Splošni sporazum o carinah in trgovini (GATT), ki je raz- 
pravljal v t.i. Urugvajski rundi, predvideva sklenitev poseb- 
nega sporazuma s področja intelektualne lastnine, t i. TRIPs 
(Trade Related Aspects of Intellectual Property), gl. Priloga 1. 
V njem so pomembne določbe tudi o avtorski pravici, zlasti 
glede učinkovitega uveljavljanja pravic in pregona kršitev. 

Vsi zgoraj navedeni mednarodni akti pomembno vplivajo na 
posamezne nacionalne zakonodaje. To velja tako za države, ki 
so članice teh grupacij, kakor tudi za nečlanice, saj se nove 
ureditve praviloma postavljajo kot pogoj za vstopanje v član- 
stvo. Med vsemi navedenimi imajo nedvomno največji vpliv 
Direktive Evropske unije, saj ta vpliv sega daleč preko njenih 
meja. Vse članice Evropske unije pa prav sedaj spreminjajo 
svoje avtorske zakonodaje in jih prilagajajo navedenim Direk- 
tivam. S predlogom novega zakona bo Slovenija ujela korak 
s temi pomembnimi evropskimi procesi. 

Pri ostalih vprašanjih so bile v predlogu zakona prvenstveno 
upoštevane zakonodaje Italije, Francije, Nemčije, Avstrije, 
Španije in Švice (prim. vire v Prilogi 1), ter tudi nekaterih 
drugih držav. 

Zaradi številnih pravnih institutov, ki jih ureja predlog zakona, 
ter boljše preglednosti, je skladnost novega zakona z zgoraj 
navedenimi mednarodnimi ureditvami prikazana v obrazloži- 
tvi zakona pri posameznih rešitvah (gl. III. točka). 

5. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna 

Sprejem predlaganega zakona bo zahteval dodatna finančna 
sredstva iz proračuna, in sicer: 

- zaradi potrebe po dodatni zaposlitvi dveh delavcev za 
področje avtorskih pravic na Ministrstvu za kulturo. Gre za 
sredstva za osebni dohodek na ravni dveh višjih upravnih 
delavcev in za sredstva za opremo za njuno delo. Z zakonom 
bo namreč navedeni upravni organ dobil nove naloge, zlasti 
glede kolektivnega uveljavljanja pravic (izdaja dovoljenj za 
kolektivne organizacije, nadzor, obveščanje, itd.). Vrhu tega 
bi se morala Slovenija bolj aktivno vključiti v delovanje števil- 
nih mednarodnih organizacij s področja avtorskih in sorodnih 
pravic, kar naj bi pravtako opravljala navedena delavca; 

- daljše trajanje materialnih avtorskih pravic (od 50 na 70 let 
po smrti avtorja) bo pri javnih zavodih s področja kulture, ki se 
v celoti ali delno financirajo iz proračuna, terjalo dodatna 
proračunska sredstva, vendar v manjšem obsegu. Upoštevati 
je namreč, da: a) za avtorska dela, ki po starih predpisih niso 
več varovana, varstvo po novem zakonu in njegovih daljših 
rokih zaradi prepovedi retroaktivne veljavnosti predpisov ne 
bo ponovno »oživelo«; b) za še varovana dela bo po novem 
trajanje varstva res daljše, vendar bo s tem v zvezi potrebna 
približno enaka raven sredstev kot do zdaj; ta učinek v celoti 
ne bo nastopil takoj, temveč postopoma in sporadično 
v naslednjih proračunskih letih. Obsega povečanja sredstev 
zaradi podaljšanih pravic ni mogoče napovedati, saj ni znano, 
kakšni bodo umetniški repertoarji javnih zavodov v npr. 
naslednjih 20 letih. 

- zaradi boljšega varstva avtorskih pravic in bolj učinkovitega 
sankcioniranja je pričakovati, da bodo javni zavodi, ki so 
v celoti financirani iz proračuna, z uveljavitvijo novega zakona 
dosledneje spoštovali in plačevali avtorske pravice, kot so jih 
dozdaj. Ker pa dozdaj s strani teh javnih zavodov ni bilo veliko 
kršitev, je iz tega razloga pričakovati le minimalno povečanje 
proračunskih sredstev. Njegovega obsega ni mogoče napove- 
dati, saj ni znano, v kakšni meri javni zavodi, ki so v celoti 
financirani iz proračuna, dozdaj niso spoštovali avtorskih 
pravic. 

V preostalem predlagani zakon ne bo zahteval dodatnih 
sredstev iz proračuna, tudi ne sredstev javnih zavodov za 
kulturo, ki uporabljajo avtorska dela ali predmete sorodnih 
pravic in so v celoti financirani s proračunskimi sredstvi: 

- uvedba pravice javnega posojanja za javne zavode (zlasti 
javne knjižnice), ki se v celoti financirajo iz proračuna, ne bo 
terjala dodatnih proračunskih sredstev, ker je v predlogu 
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zakona posojanje knjig izključeno iz te pravice (t.i. bibliotečna 
tantiema se ne uvaja). Javno knjižnično posojanje gramofon- 
skih plošč ali videokaset pa je manjšega obsega in mora biti 
že po definiciji neprofitno, zato se bo avtorsko nadomestilo 
lahko vračunalo v ceno izposojnine; 

- uvedba pravice do nadomestila za lastno fotokopiranje (po 
prehodnih določbah naj bi veljala šele po dveh letih od uvelja- 
vitve zakona), ne bo terjala dodatnih sredstev za šolske, 
univerzitetne in druge ustanove, ki imajo fotokopirnice, ker 
bodo le-te lahko zneske tega avtorskega nadomestila vraču- 
nale v ceno fotokopiranja; 

- druge pravice, ki jih predlog zakona na novo uvaja, ne bodo 
terjale novih sredstev iz proračuna, ker gre bodisi za pravice 
s poudarjeno moralno vsebino (pravica prve objave, pravica 
dostopa) ali pravice, ki so namenjene varovanju avtorja ali 
imetnika sorodnih pravic z vidika njegovih prepovednih zah- 
tevkov (pravica distribuiranja, pravica uvoza itd.). 

6. Druge posledice sprejema zakona 

Predlagarti zakon želi urediti razmerja na področju intelektu- 
alne lastnine v skladu z novimi težnjami v Evropi. Intelektu- 
alno delo ne bi smelo biti več podcenjevano, zlasti pa bo treba 
spremeniti miselnost glede nezakonitega izkoriščanja avtor- 
skih del. Treba je ponoviti, da je strožje avtorskopravno var- 
stvo v korist vseh: tako avtorjev, kakor tudi uporabnikov (npr. 
založnikov, filmskih producentov, gledališč), saj bodo slednji 
z odkupom pravic vstopili v položaj avtorja in uživali njegovo 
varstvo. 

Druge posledice bodo zlasti: 

- uporabniki del (npr. videoteke, CD-teke) bodo zaradi neka- 
terih novih pravic (pravica dajanja v najem, sorodne pravice 
itd.) bolj obremenjeni s plačilom teh pravic; 

- uporabniki predmetov sorodnih pravic, zlasti RTV organiza- 
cije, bodo zaradi novih sorodnih pravic (pravice proizvajalcev 
fonogramov, filmskih producentov, RTV organizacij) bolj 
obremenjeni s plačilom teh pravic; 

- obstoječe organizacije za kolektivno uveljavljanje avtorskih 
pravic bodo morale prilagoditi dosedanjo organiziranost 
določbam predlaganega zakona, sprejeti statut in druge akte 
ter sprožiti postopke za pridobitev ustreznih dovoljenj; 

- organizacije avtorjev in združenja uporabnikov avtorskih 
del bodo lahko določili splošne pogoje za uporabo avtorskih 
del in sklepali tarifne sporazume; 

- za kršitve pravic, zlasti za piratstvo (nelegalno reproducira- 
nje in preprodajanje nelegalnih reprodukcij) bodo predvidene 
strožje sankcije, za kar bo poleg Kazenskega zakonika poskr- 
bel tudi predlagani zakon. Ker gre pri piratstvu za pojave, ki 
pomenijo kršitev že po sedaj veljavnih predpisih, novi zakon 
praviloma ne bo uredil temeljev za neke nove obremenitve 
uporabnikov. Poskrbel pa bo, in za to je bil že skrajni čas, da 
se bodo redno izpolnjevale obveznosti do avtorjev, ki so 
obstajale že po dosedanjih predpisih. 

BESEDILO ČLENOV 

Prvo poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Predmet zakona 
1. člen 

Ta zakon ureja: 

1. varstvo pravice avtorjev na njihovih delih s področja knji- 
ževnosti, umetnosti, znanosti in drugih področij ustvarjalnosti 
(avtorska pravica); 

2. varstvo pravic izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, film- 
skih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij 
in založnikov (sorodne pravice); 

3. individualno in kolektivno uveljavljanje avtorske n 
nih pravic. 

sorod- 

„ da 9" 

Javnost 
2. člen 

Izraza »javen« ali »javnost« po tem zakonu , 
za dve ali več oseb, razen če je njihov krog dolocnci ^ 
so z medsebojnimi razmerji ali v razmerju do P 
osebno povezane. 

Objava In izdaja 
3. člen jll 

(1) Objava po tem zakonu pomeni, da je avt°rsk.°a posW|0 

predmet sorodne pravice z dovoljenjem upravičen 
dostopno javnosti. 

število,'' 
(2) Izdaja po tem zakonu pomeni, da je zad0S,^°B pra^J 
izdelanih primerkov dela ali predmeta soroan ,j ^ji 
z dovoljenjem upravičenca ponujenih javnosti 
v promet. 

Fonogrami in vldeogrami 
4. člen 

siusnim posneiKom zvokov an njinovin nau«'-— 
talni obliki, ki omogoča njihovo ponovljeno objavi 

(1) Fonogram po tem zakonu je materialni nosi,e^ov v 
slušnim posnetkom zvokov ali njihovih nadome* 

(2) Videogram po tem zakonu je materialni nos ® *a 
kom gibljivih slik, z zvokom ali brez, ki omogo 
ponovljeno objavljanje. 

Drugo poglavje 
AVTORSKO MATERIALNO PRAVO 

sP°5' in«1' 
ni« iho«1 

1. Oddelek 
AVTORSKO DELO 

Varovana dela 
5. člen 

5tvai irif 

pri'0' 

(1) Avtorska dela so individualne inteli rirua...r 
s področja književnosti, umetnosti, znanosti in °r v e, 
čij ustvarjalnosti, ki so na kakršenkoli način izr 
s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Za avtorska dela veljajo zlasti: 

1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, 

2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki 
študije ter računalniški programi; 

3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila; 

4. dramska in dramsko-glasbena dela; 

5. koreografska in pantomimska dela; 

6. fotografska dela in dela, narejena po postopki P 
fotografiranju; 
7. filmska dela; 
8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi; J 

9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter 
s področja arhitekture, urbanizma in krajinske a ^jj; 
10. dela uporabne umetnosti in industrijskega 
11. kartografska dela; j/f 

I i 19 J/ 
12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ®sk« 
narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele,iz nara' 
nja, plastične predstavitve in druga dela enake n 

od"6' / 
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l'lOji 

Sestavine avtorskega dela 
6. člen 

po sebi1,e'!js®slavn' de" in naslov avtorskega dela, ki so sami 
"arstvn i, 1 ('ua'ne intelektualne stvaritve, uživajo enako 0 ko' samo delo. 

"a prejšnji odstavek ni dovoljeno jemati za naslov 
•Horjul®? ,ela naslova, ki je bil že uporabljen za kakšno 
ustvariti, enake vrste, če bi tak naslov ustvaril ali utegnil 1,1 z"iedo glede izvora dela. 

!')Pi 

Predelave avtorskih del 
7. člen 

'' revnoj a»e Priredbe, aranžmaji, spremembe in druge prede- 
Wa,"

e?a avtorskega dela ali drugega gradiva, ki so đ(la "a intelektualna stvaritev, so samostojna avtorska 

*8__ 
iz prejšnjega odstavka ne smejo biti prizadete 'ce av«nri" 
14 prejšnjega od 0ria prvotnega dela. 

Zbirke 
8. člen 

Ji 2birke 

B!6'ar|tolon!0rS^'tl del a" drugega gradiva, kot so enciklope- L? ^biri i.5'i6,.. a?e podatkov, zbirke dokumentov ipd., ki so 
i ali razporeditvi vsebine individualne inte- 

[!)* 
* St\/a ♦ 'at^uiDUHVi Vdouino imuiviv ar'tve, so samostojna avtorska dela. 

S av,0'° prvo,nih del v zbirko ne smejo biti prizadete 
^ to nr rt" teh de'"> z uvrstitvijo prvotnega gradiva 9 adivo ne postane varovano delo. 

Nevarovane stvaritve 

"lAvtonv. 9'"*" 
I u 

pravno niso varovane: 
)' |^i«, 

odkritja; 
J11,'%; la z zakonodajnega, upravnega in sodnega 

° kn"i ' vne in umetniške stvaritve. 

®|j vno varov 'Z 2' ,očke prejšnjega odstavka so avtor vani, razen če so objavljeni kot uradna bese- 

\r 
'® 'iziti 

Fizična oseba 
10. člen 

na oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. 

Domneva avtorstva 
11. člen 

iiafiin6''® *'8"> katerega ime, psevdonim ali znak je na 
na« "aveden na delu ali pri objavi dela, dokler se l!| a sPfotno. 

Xi>r ni 
Iliri-^ m, ,an P° Prejšnjem odstavku, se šteje, da je 

,a na\f ifVliania avtorskih pravic tisti, ki delo izda. den- i® upravičen tisti, ki je delo objavil. 

PreTn'!
vek neha veljati, ko se ugotovi avtor. Upravi- 

avto ods<avka mora koristi iz avtorskih pravic ria. če ni s pogodbo drugače določeno. 

Soavtorji 
12. člen 

(1) Če je avtorsko delo, ki je bilo ustvarjeno v sodelovanju 
dveh ali več oseb, nedeljiva celota, pripada vsem soavtorjem 
nedeljiva avtorska pravica na tem delu. 

(2) Odločanje o uporabi takega dela pripada nerazdelno vsem 
soavtorjem, pri čemer posamezni soavtor tega ne sme prepre- 
čiti v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja. 

(3) Deleži posameznih soavtorjev se določijo v sorazmerju 
z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtor- 
skega dela, če niso njihova medsebojna razmerja s pogodbo 
drugače določena. 

Avtorji združenih del 
13. člen 

Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar 
več avtorjev združi svoja dela zaradi skupne uporabe. 

3. oddelek 
AVTORSKA PRAVICA 

1. pododdelek 
SPLOŠNO 

Izvor pravice 
14. člen 

Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve 
dela. 

Vsebina avtorske pravice 
15. člen 

Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz 
katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne 
avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja (mate- 
rialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge 
pravice avtorja). 

2. pododdelek 
MORALNE AVTORSKE PRAVICE 

Splošno 
16. člen 

Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih 
duhovnih in osebnih vezi do dela. 

Pravica prve objave 
17. člen 

Avtor ima izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo 
njegovo delo prvič objavljeno. 

Pravica priznanja avtorstva 
18. člen 

(1) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na 
svojem delu. 

(2) Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede nje- 
govo avtorstvo in s kakšno oznako. 

Pravica spoštovanja dela 
19. člen 

Avtor ima izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu 
drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela, 
če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost. 

Pravica skesanja 
20. člen 

(1) Avtor ima izključno pravico, da do imetnika materialne 
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avtorske pravice slednjo prekliče, če ima za to resne moralne 
razloge in če predhodno imetniku povrne škodo, ki mu s tem 
nastane. 

(2) Z uveljavitvijo pravice skesanja materialna avtorska pra- 
vica imetnika ugasne. 

(3) Pravica skesanja ni prenosljiva, ni podedljiva in se ji avtor 
ne more odpovedati. 

(4) Avtor mora imetniku povrniti primerno odškodnino. Imet- 
nik mora v petnajstih dneh od prejema preklica sporočiti 
avtorju obseg svoje škode. Če tega ne stori, učinkuje pravica 
skesanja s potekom tega roka. 

(5) Če želi avtor kasneje ponovno prenesti materialne avtor- 
ske pravice na svojem delu, mora v desetih letih po uveljavitvi 
pravice skesanja ta prenos prednostno in pod prejšnjimi 
pogoji ponuditi prvotnemu imetniku. 

(6) Določbe tega člena ne veljajo za računalniške programe, 
filmska dela in baze podatkov. 

3. pododdelek 
MATERIALNE AVTORSKE PRAVICE 

Splošno 
21. člen 

Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese 
avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje 
uporabo svojega dela. 

Materialne avtorske pravice 
22. člen 

(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti tele avtorjeve 
pravice: 

1. pravico reproduciranja (23. člen); 
2. pravico distribuiranja (24. člen); 
3. pravico dajanja v najem (25. člen). 

(2) Uporaba dela v netelesni obliki (javna priobčitev dela) 
obsega zlasti tele avtorjeve pravice: 

1. pravico javnega izvajanja (26. člen); 
2. pravico javnega prenašanja (27. člen); 
3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28. 
člen); 
4. pravico javnega prikazovanja (29. člen); 
5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen); 
6. pravico radiofuzne retransmisije (31. člen); 
7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen). 

(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti tele avtor- 
jeve pravice: 

1. pravico predelave (33. člen); 
2. pravico filmske priredbe (104. člen). 

Pravica reproduciranja 
23. člen 

(1) Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo 
fiksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, ne glede 
na vrsto postopka in primerka ali njihovo število. 

(2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnoževa- 
nja, tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oz. izvedbe 
arhitekturnega objekta, fotografiranja, tonskega ali vizual- 
nega snemanja ter shranitve v elektronski obliki. 

Pravica distribuiranja 
24. člen 

(1) Pravica distribuiranja je izključna pravica, da se izvirnik ali 
primerki dela dajo v promet s prodajo ali drugačno obliko 
prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponudijo jav- 
nosti. 

(2) Pravica distribuiranja obsega tudi izključno Prav'5?i'jniega 
nrimprki Hoia nvriTiin u določeno državo zaradi naoaj 

izvir™* 

primerki dela uvozijo v 
distribuiranja. 

Pravica dajanja v najem 
25. člen 

(1) Pravica dajanja v najem je izključna pravica, da se i. 
ali primerki dela dajejo v rabo za določen čas ter za 
sredno ali posredno gospodarsko korist. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo: 
1. arhitekturnih objektov; indi^ 
2. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in i 
skega oblikovanja; . . 
3. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve. 
4. zaradi vpogleda na kraju samem; j6na izfr 
5. v okviru delovnega razmerja, če je raba namen] 
ljučno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja. 

Pravica javnega izvajanja 
26. člen 

Živo 
Pravica javnega izvajanja obsega izključne pravice 

1. da se delo s področja književnosti javno recitira 

izvedbo (pravica javnega recitiranja); 

2. da se glasbeno delo priobči javnosti z živo izvedbo (P 
javnega glasbenega izvajanja); 

,Dravic* 
3. da se delo priobči javnosti z odrsko uprizoritvi)0 

javnega uprizarjanja). 

Pravica javnega prenašanja 
27. člen 

recita- 
Pravica javnega prenašanja je izključna pravica, da s

v
0
oii#j 

cije, izvedbe ali uprizoritve dela prenašajo P° tora * 
zaslonu ali Dodobni nanravi zunai nrvotneaa P zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega 
kraja. 

Pravica javnega predvajanja s fonogrami in vi 
28. člen 

Pravica javnega predvajanja s fonogrami in vidf^j 
izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uPrlZ

o^ti\0 '' 
ki so posnete na fonograme ali videograme, Prl° 
nosti. 

ideofl"' 

ram'.' 

Pravica javnega prikazovanja 
29. člen . 

Pravica javnega prikazovanja je izključna pravica, da 
ničnimi sredstvi priobči javnosti filmsko delo ali ° ..MflKj 
čij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, " ^grJ" 
uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja, * 
in predstavitev znanstvene ali tehnične narave. 

Pravica radiodifuznega oddajanja 
30. člen ((j 

(1) Pravica radiodifuznega oddajanja je izključna P^zij5^ 
se delo priobči javnosti s pomočjo radijskih ali 1 (vldrj 
signalov, namenjenih javnosti, in sicer brezžično 
s satelitom) ali po žici (vključno s kablom ali m'* 
sistemom). :• 

ds' (2) Priobčitev javnosti po satelitu iz prejšnjega 
podana, kadar se pod nadzorom in odgovornostjo 
nizacije pošiljajo programski signali, namenjen |jtu 
v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi K 

nazaj na zemljo. ^ 

(3) Če so programski signali kodirani, se šteje, dai®j 
priobčitve javnosti v smislu prejšnjega odstavka ^0gia»l 
jem, da so s strani RTV organizacije ali z njenim 
javnosti zagotovljene naprave za dekodiranje. 
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i Pravica radiodifuzne retransmisije 
31. člen 

soiasno ',U2ne retransmisije je izključna pravica, da se 
'adiorin,' nesPremenjeno in neskrajšano priobči javnosti neko *no oddajano delo 

i° Vr$i druga RTV organizacija od prvotne; ali 
6e org jn 

Pagre z 7® Ponašanje po kablu ali mikrovalovnem sistemu, 
"^aiann i sto kabelskih priključkov ali je delo prvotno 'z druge države (kabelska retransmisija). 

Savica sekundarnega radiodifuznega oddajanja 
p 32. člen 

Savica S
d

e
a
kundarnega radiodifuznega oddajanja je izključna 

<tel° po ® .se Priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano 
ocniku, zaslonu ali podobni napravi. 

Pravica predelave 
33. člen 

h Savica n (lo preved ve 'e ključna pravica, da se neko prvotno 
drugače 0drsl<0 Priredi, glasbeno aranžira, spremeni ali 

?' Pravica i? Se prvotn pre|Snie9a odstavka se nanaša tudi na primere, 
Vn°v°delo de'° v nesPremenjeni obliki vključi ali vgradi 
(3) AvtQr 

*v°iega Petnega dela obdrži izključno pravico do uporabe 
Po9odbn m v Predelani obliki, če ni s tem zakonom ali ab0 drugače določeno. 

AV|CE avtorja 

Pravica dostopa in izročitve 

") Avtor j 34'Člen 

i«'8, ^ ievaPravico dostopa k izvirniku ali primerku svojega 
£e

V
t
ania pravipSes,i drugega, če je to potrebno zaradi uresni- 

n® nasD tre^rocluc'ran'a a" Pravice predelave dela in Protuje posestnikovim upravičenim interesom. 
^or 'ah k 
*R9a ali foto°o2a,h,eva od Posestnika izročitev izvirnika likov- Publiki c| ke9a dela zaradi njegovega razstavljanja 
(3| k oveniji, če za to izkaže močnejši interes. 

&Spoloiitvi
Virnika po Prejšnjem odstavku se lahko pogo- Vyišini trii0 zadostne varščine ali s sklenitvijo zavarova- vrednosti izvirnika. 

^tnostmf Poskrbeti za dostop in razstavljanje s čim manj 
9led °Vania 23 poses'nika ter na svoje stroške. V primeru na krivdoZVlrnil<a a" Pr'merka dela odgovarja avtor ne 

Sledna pravica 
(1)£ 35. člen 

5vtnr°Sa 'astniin |jkovne9a dela prodan ali z drugačno obliko 
v 0u Pravico bif pravice odplačno odsvojen, ima njegov 

treh ori ° <em obveščen in pravico do nadomestila 
(?)^ as*otkov od maloprodajne cene. 

0r9an''t61' dela" Prei^niega odstavka tega člena odgovarja 0sebf.'2at°ria draih 'e °dsvojitev izvršena preko galerista, 
s°'idarn« a,i drugega posrednika, odgovarjajo te 

(3) r, 2 odsvojiteljem. 

iaiCu j® ia navoriKŠČan'a iz P^eO3 odstavka tega člena se 
i?krr,a|0DrnH ,°dsvojenih izvirnikov, podatke o proda- iaVe>3 ?e9u vd i1' ceni ter na dopustitev, da avtor v potreb- 

^ oseb da ustrezne knjige ali drugo evidenco 
(J) Siedna 

bi,i Predmet odpovedi, razpolaga- 

Pravica javnega posojanja 
36. člen 

(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega nado- 
mestila, kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo za 
določen čas, brez neposredne ali posredne gospodarske kori- 
sti in če poteka preko javnih zavodov ali zavodov s pravico 
javnosti. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo: 

1. izvirnikov ali primerkov pisanih del; 
2. arhitekturnih objektov; 
3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrij- 
skega oblikovanja; 
4. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve; 
5. zaradi vpogleda del na kraju samem v zavodu ali za posoja- 
nje med zavodi; 
6. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izk- 
ljučno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja. 

(3) Zavodi iz prvega odstavka tega člena ne smejo javno 
posojati primerkov baz podatkov in računalniških programov, 
če ni s pogodbo drugače določeno. 

Pravica do nadomestila 
37. člen 

(1) Avtor ima pravico do posebnega nadomestila za tonsko ali 
vizualno snemanje ali fotokopiranje že objavljenega dela, ki 
se izvrši zaradi privatne ali druge lastne uporabe, ki ni name- 
njena in ni dostopna javnosti. 

(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka za tonsko in vizualno 
snemanje se plačuje: 

1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno 
snemanje, in 
2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali 
slike. 

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena za fotokopira- 
nje se plačuje: 

1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, in 
2. od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer glede na njihovo 
verjetno število. 

(4) S fotokopiranjem po tem členu so izenačene druge 
podobne tehnike reproduciranja objavljenih del. 

Upravičenci in zavezanci 
38. člen 

(1) Upravičenci do nadomestila iz prejšnjega člena so avtorji 
ustreznih kategorij del in druge osebe, določene s tem zako- 
nom, zastopani po kolektivnih organizacijah. 

(2) Zavezanci nadomestila iz prejšnjega člena so proizvajalci 
naprav za reproduciranje, proizvajalci praznih nosilcev zvoka 
ali slike (razen če jih izvažajo) in lastniki naprav za fotokopira- 
nje. Poleg proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki 
naprav in nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in 
nekomercialno uporabo kot del njihove osebne prtljage. 

(3) Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo na zahtevo kolek- 
tivne organizacije sporočiti podatke o vrsti in številu prodanih 
naprav za reproduciranje in nosilcev ter podatke o obratih za 
fotokopiranje, ki so potrebni za izračun dolžnega nadome- 
stila. 

(4) Način pobiranja in razdeljevanja nadomestil določijo 
ustrezne kolektivne organizacije s svojimi akti ali medseboj- 
nimi sporazumi. 

Višina nadomestila 
39. člen 

(1) Zneske nadomestil za privatno in drugo lastno reproduci- 
ranje, ki pripadajo skupno vsem upravičencem po tem 
zakonu, predpiše Vlada Republike Slovenije. 
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(2) Zneski iz prejšnjega odstavka se določijo za vsako napravo 
za tonsko snemanje in napravo za vizualno snemanje, za vsak 
nosilec zvoka in nosilec slike glede na njuno trajanje, za 
vsako napravo za snemanje (pri kateri niso potrebni fono- 
grami ali videogrami), za vsako napravo za fotokopiranje 
glede na njen učinek in možnost barvnega fotokopiranja, ter 
za posamezno fotokopijo. 

(3) Vlada Republike Slovenije najmanj enkrat letno usklajuje 
zneske iz tega člena z gibanjem cen na drobno v Republiki 
Sloveniji. 

5. pododdelek 
RAZMERJE MED AVTORSKO IN LASTNINSKO PRAVICO 

Splošno 
40. člen 

Avtorska pravica je neodvisna in skladna z lastninsko pravico 
ali drugimi pravicami na stvari, na kateri je avtorsko delo 
vsebovano, če ni z zakonom drugače določeno. 

Ločenost pravnega prometa 
41. člen 

(1) Pravni promet s posamičnimi materialnimi avtorskimi pra- 
vicami ali drugimi pravicami avtorja na delu ne vpliva na 
lastninsko pravico na stvari, na kateri je to delo vsebovano, če 
ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno. 

(2) Pravni promet z lastninsko pravico na stvari, na kateri je 
delo vsebovano, ne vpliva na posamične materialne avtorske 
pravice ali druge pravice avtorja na tem delu, če ni z zakonom 
ali s pogodbo drugače določeno. 

Skupno premoženje zakoncev 
42. člen 

V skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske 
koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. 

Izčrpanje pravice distribuiranja 
43. člen 

(1) S prvo prodajo ali drugačno obliko pridobitve lastninske 
pravice na izvirniku ali primerku dela v Republiki Sloveniji, ki 
se izvrši z izrecnim ali tihim soglasjem avtorja, je pravica 
distribuiranja za ta izvirnik ali primerek in na območju Repu- 
blike Slovenije izčrpana. 

(2) Prejšnji odstavek ne velja za izključno pravico avtorja, da 
dovoli uvoz primerkov dela v določeno državo, ne glede na to, 
ali so bili izdelani z njegovim dovoljenjem ali brez njega, razen 
če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo. 

(3) Prejšnji odstavek ne velja pri uvozu primerkov, ki je name- 
njen za privatno in nekomercialno uporabo neke osebe kot 
del njene osebne prtljage. 

Omejitev pravice predelave 
44. člen 

(1) Če namerava lastnik arhitekturnega objekta to delo prede- 
lati, mora predelavo prednostno ponuditi avtorju prvotnega 
dela, če je ta živ in običajno dosegljiv. 

(2) Če avtor neupravičeno odkloni sodelovanje, lahko lastnik 
delo prosto predela. Pri tem mora spoštovati moralne avtor- 
ske pravice avtorja. 

Varstvo izvirnika dela 
45. člen 

(1) Če bi moral lastnik izvirnika dela glede na okoliščine 
primera domnevati, da ima avtor upravičen interes za njegovo 
ohranitev, takega izvirnika ne sme uničiti, ne da bi poprej 
avtorju ponudil njegovo vrnitev proti plačilu vrednosti gra- 
diva. 

(2) Če vrnitev ni mogoča, mora lastnik na primere" na' 
omogočiti avtorju izdelavo primerka izvirnika. 

■ ri da d®'" (3) Pri arhitekturnem objektu ima avtor samo Pravic 0(jul<cil 
fotografira in na svoje stroške zahteva izročitev repr 
načrtov. 

4. oddelek 
VSEBINSKE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE 

Splošno pravilo 
46. člen 

Uporaba dela z omejitvami avtorske pravice je £)°Pu^'n^seS 
pogoji, ki so določeni v tem oddfelku, in s tem, ia>.. ^ 
uporabe omejen glede na namen, ki ga je treba dos®j' me" 
v skladu z dobrimi običaji in da ni v nerazum 
v nasprotju z zakonitimi interesi avtorja. 

1. pododdelek 
ZAKONITE LICENCE 

Pouk, periodika 
47. člen 

(1) Brez dovoljenja avtorja, vendar ob plačilu Pr,we 

nadomestila, je dopustno: 
■ i h za P°ul(: 

1. reproducirati v čitankah in učbenikih, namenjeriin jf0{i| 
posamezne dele avtorskih del ter posamična dela s 
fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uPora, are i

111 

sti, industrijskega oblikovanja in kartografije, ce 9 
objavljena dela več avtorjev; 

2. reproducirati v periodičnem tisku aktualne članke ^ 
tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, 
tega ni izrecno prepovedal. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno upora 

za javno priobčitev tam navedenih del. 
.bljai" 

tudi 

vir" 
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba 
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem oe 

(4) Znesek nadomestila iz prvega odstavka tega čle^ Q(f 
pobiranja in razdeljevanja sredstev določijo koleki 
nizacije avtorjev s svojimi akti. 

,a«in 

■ost* 

itK« 

2. pododdelek 
PROSTA UPORABA 

Pravica do obveščenosti 
48. člen 

(1) Zaradi pridobitve informacije javnega značaja je P 
♦' k^1 

1. pri obveščanju o dnevnih dogodkih reprodukcij 
odlomke ali kratke povzetke objavljenih del ter P s\\,i

1^ 
objavljena dela s področij fotografije, likovne unn^||<0vai1is 

tekture, uporabne umetnosti, industrijskega od" 
kartografije; 

• ati d«13,1" 
2. pri obveščanju o dnevnih dogodkih reproducira' 
vidijo ali slišijo ob poteku tega dogodka, ji 

I# 

*o<U 

3. pripraviti in reproducirati povzetke izdanih 
podobnih člankov v pregledih tiska; 

4. reproducirati javne politične govore in )aVI?® 0<9><f 

obravnavah pred državnimi, cerkvenimi in podobo 
|<0^ 

5. uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo t|S 

poročila. .J 

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno up° 
za javno priobčitev navedenih del. 

ives" 
(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba n®0|U. 
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem 0 

vir" 

poročevalec, št. 21 46 



Pouk 
49. člen 

Sotohn^mene Pouka ali v obliki pouka ter ob brezplačnih 
slovesnostih je prosto: 

ife izvajati objavljena dela; 
3 iavno prenaša,i dela iz prejšnje točke; Pr'Občiti dela iz RTV šolskih oddaj. 

aferih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in 
0 dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Privatno in drugo lastno reproduciranje 
50. člen 

«°pid0V0lien<a av,oria 'n brez plačila nadomestila je 
drugo |a°,reproduc'ranje že objavljenega dela za privatno ali 
"Jrtienio ■no "Porabo v največ treh primerkih, če le-ti niso 11 "i dostopni javnosti. 

"tonih d!!i'KC'ranie po Prei^n|em odstavku ni dovoljeno pri 
rj'unaini6il-i.v °^se9u celotne knjige, pri bazah podatkov, pri 
objekta * Programih ter v obliki izvedbe arhitekturnega 
'eno ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače dolo- 

(2) Uporaba iz prejšnjega odstavka se ne sme izvršiti v tridi- 
menzionalni obliki ali za isti namen kot prvotno delo ali vršiti 
za doseganje gospodarske koristi. 

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena je treba navesti 
vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Dokazni postopek 
56. člen 

Uporaba dela pred arbitražami ter sodnimi, upravnimi ali 
drugimi državnimi organi v obsegu, ki je potreben zaradi 
izvajanja dokazov, je prosta. 

Preizkus naprav 
57. člen 

Obrati in trgovine, ki proizvajajo ali dajejo v promet fono- 
grame ali videograme, naprave za njihovo reproduciranje ali 
javno priobčitev ter naprave za sprejem oddaj, lahko prosto 
reproducirajo in javno priobčujejo dela v obsegu, ki je potre- 
ben, da se preizkusi njihovo delovanje pri proizvodnji ali pri 
prodaji. 

Citati 
51. člen 

(1) Njya- 
0bjav|ien'i?n'e odlomkov objavljenega dela ali posamičnih 
[®kture un S P°dročij fotografije, likovne umetnosti, arhi- 

,09rafijftOra'5rie urT>etnosti, industrijskega oblikovanja in 
sooeeni, ,.'e Prosto, če je izvršeno z namenom ponazoritve, 
^ en|a 31'napotitve. 

aV,0^WomHerih iz Preišnjega odstavka je treba navesti vir in ae|a, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Tisti 

Nebistvena pritiklina 
52. člen 

. dela, ki so nebistvena pritiklina glede na 
i predma?1embnos, nekega predmeta, so pri izkoriščanju 

,a v prosti uporabi. 

Proste predelave 
r, 53. člen 

6delava oh- ° objavljenega dela je prosta: 
9re Privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni name- 

l 6e 
1 dostopna javnosti; 

US'Var' ali ufe predelav° v parodijo ali karikaturo, če to ne Sne ustvariti zmede glede izvora dela; 3, te 
*ahti - 9f"6 _ Va nama .ede,avo v zvezi z dovoljeno uporabo, ki jo 6n te UDorahfi ! uporabe; 
ju.", 9re 23 rv 
Host^o nasn^8* vo v zvezi z dovo,ieno uporabo, pa je 

'n Poštenja precJe'avi v nasprotju z načelom vest- 

i1,!Deii 

Katalogi 
54. člen 

'oqiklrkah. |ah?a layno dostopnih razstavah, dražbah, sejmih 
^ iili brt° n'ihov prireditelj prosto reproducira v kata- 

(j) ^ °a v ta namen. 
p^'rnefjk ■ 

rs,v° dela * Prei^njega odstavka je treba navesti vir in ■ Ce je navedeno na uporabljenem delu. 

&e'a na splošno dostopnih krajih 

8i>.kiso 
55ćlen 

04,10 dost^Lraiu0 v Parkih, na ulicah, na trgih ali na drugih Pnih krajih, so v prosti uporabi. 

5. oddelek 
ČASOVNE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE 

Učinek preteka rokov 
58. člen 

S pretekom rokov trajanja avtorske pravice, ki so določeni 
v tem oddelku, avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano. 

Splošna določba 
59. člen 

Avtorska pravica traja za avtorjevega življenja in sedemdeset 
let po njegovi smrti, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Soavtorji 
60. člen 

Kadar je delo ustvarilo več avtorjev, se rok trajanja iz prejš- 
njega člena računa od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji. 

Anonimna, psevdonimna in kolektivna dela 
61. člen 

(1) Avtorska pravica na anonimnih, psevdonimnih in kolektiv- 
nih delih traja sedemdeset let po zakoniti objavi dela. 

(2) Če psevdonim ne dovoljuje nobenega dvoma o tem, kdo je 
avtor, ali če avtor med rokom iz prejšnjega odstavka odkrije 
svojo identiteto, velja rok iz 59. člena. 

Poseben rok za določena neobjavljena dela 
62. člen 

Kadar rok po tem zakonu ne teče od smrti avtorja ali avtorjev 
in delo ni bilo zakonito objavljeno v sedemdesetih letih od 
njegove stvaritve, preneha avtorska pravica s tem rokom. 

Nadaljevana dela 
63. člen 

Kadar se po tem zakonu rok trajanja računa po dnevu zako- 
nite objave dela in je delo objavljeno v zvezkih, delih, nadalje- 
vanjih, izdajah ali nanizankah, se rok trajanja računa za vsako 
od teh sestavin posebej. 

Kinematografska dela 
64. člen 

Pri kinematografskih delih se rok iz 59. člena tega zakona 
upošteva glede na soavtorje teh del. 
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Zbirke 
65. člen 

(1) Nebistvene spremembe pri izbiri, uskladitvi ali razporeditvi 
vsebine zbirke ne podaljšajo trajanja avtorske pravice na 
zbirki. 

(2) Nebistvene spremembe iz prejšnjega odstavka so dodatki, 
izbrisi ali predrugačenja pri izbiri ali razporeditvi vsebine 
zbirke, potrebnih za nadaljevanje njenega poslovanja na 
način, kot ga je predvidel njen avtor. 

Pravica skesanja 
66. člen 

Pravica skesanja traja, dokler živi avtor. 

Začetek teka rokov 
67. člen 

Roki iz tega oddelka zakona začnejo teči od prvega januarja 
tistega leta, ki sledi letu njihovega začetnega dogodka. 

Tretje poglavje 
AVTORSKA PRAVICA V PRAVNEM PROMETU 

1. Oddelek 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Dedovanje avtorske pravice 
68. člen 

Avtorska pravica kot celota, razen pravice skesanja, je pred- 
met dedovanja. 

Neprenosljlvost avtorske pravice kot celote 
69. člen 

Avtorska pravica kot celota ni prenosljiva. 

Prenos posamičnih avtorskih pravic 
70. člen 

(1) Avtor ne more prenesti na druge osebe moralnih avtorskih 
pravic. 

(2) Avtor lahko s pogodbo ali drugim pravnim poslom prenese 
na druge osebe posamične materialne avtorske pravice in 
druge pravice avtorja po tem zakonu. 

Izvršba 
71. člen 

(1) Na avtorsko pravico, na nedokončana dela in na neobjav- 
ljene izvirnike ni mogoče seči s prisilno izvršbo. 

(2) S prisilno izvršbo je mogoče seči na premoženjske koristi, 
ki izvirajo iz avtorske pravice. 

Legitimacija 
72. člen 

Pravice, ki jih ta zakon priznava avtorju, vključno s pravico do 
uveljavljanja sodnega varstva, pripadajo drugemu imetniku 
avtorske pravice v obsegu, v katerem so z zakonom ali prav- 
nim poslom prenesene nanj, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

2. oddelek 
SPLOŠNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA 

Obseg prenosa 
73. člen 

Prenos posamičnih materialnih avtorskih pravic ali posamič- 
nih drugih pravic avtorja je lahko vsebinsko, prostorsko ali 
časovno omejen. 

Izključni in neizključni prenos 
74. člen 

ovorje"' 
(1) Neizključni prenos upravičuje imetnika, ^a na^°?QV 
način uporablja delo poleg avtorja ali drugih imetm 

(2) Izključni prenos upravičuje imetnika, da na ose" 
način uporablja delo ob izključitvi avtorja in vseh drug 

(3) Neizključni prenos, ki ga je avtor sklenil P^e »5ji'6pravfr 
izključnega prenosa, učinkuje do imetnika izkljucn 
če ni med avtorjem in imetnikom neizključnih pravic 
dogovorjeno. 

Domneve glede obsega prenosa 
75. člen 

se štej«' 
(1) Če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določena zJ 
da je bil dogovorjen neizključni prenos, da v®.'? jen za10 

Republiko Slovenijo in da velja za čas, ki je običaj 
vrsto del. 

(2) Če ni določeno, katere posamične pravice a^ 
obseg določene pravice se prenaša, se šteje, da so p ^ 
tiste pravice in v takem obsegu, kot je bistven z 
namena pogodbe. 

Pravilo ločenih prenosov 
76. člen 

■ e ali P05' (1) Prenos posamične materialne avtorske PravlC
drtigiti P'3 

mične druge pravice avtorja ne vpliva na prenos jro|0čen°- 
vic, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače o 

\ 56 ^ 
(2) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. ' ^ 
prenese tudi pravica do njegove shranitve v elek,r0 anja,č® 
in pravica do njegovega tonskega ali vizualnega sn 
ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno. 

{ie"l 
če ni z2 

iiti? 

(3) Pri prenosu pravice distribuiranja 
se ne prenese tudi pravica do njihovega uvoza, 
nom ali s pogodbo drugače določeno. 

nr3 n1"1 

(4) Pri prenosu pravice dajanja v najem (25. člen) jco d<j 
ali videogramov z avtorskim delom avtor obdrži Pajem.11 

primernega nadomestila za vsakokratno dajanje v 
pravici se avtor ne more odpovedati. 

Domneve o skupnem prenosu 
77. člen 

ise 

(30; 

(1) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. č,e I4. cjj 
da je bila prenesena tudi pravica distribuiranja ^ 
primerkov tega dela, razen do njihovega uvo 
s pogodbo drugače določeno. 

(2) Pri prenosu pravice radiodifuznega oddajanja "a 
člen) se šteje, da je bila na RTV organizacijo pren 

pravica ,, 
gfl 

1. do posnetkov dela, če jih posname z lastnimi sr® sneie 

lastne oddaje, če jih oddaja le enkrat in če jih naj 
mesec po oddajanju zbriše (efemerni posnetki); 'n ^ 

2. do izročitve efemernih posnetkov javnemu 
izredno dokumentarno vrednost. O tem mora P1 

cija nemudoma obvestiti avtorja. 

Nadaljnji prenos 
78. člen 

• ma avt°r'ni» (1) Imetnik, na katerega je bila prenesena material ^0\\e ^ 
pravica ali druga pravica avtorja, ne niore brez ^ te 
avtorja te pravice prenesti naprej na tretje os 
s pogodbo drugače določeno. 

jg >||^ 
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, .^ti1 

nji prenos pravice posledica statusnih spremem 
njegovega stečaja ali redne likvidacije. 
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/IV X 
doDu!J

e "a podlagi zakona ali pogodbe nadaljnji prenos 
'"letnik rZ dovo|jenja avtorja, odgovarjata prejšnji in novi K solidarno za avtorjeve zahtevke. 

Niino je 

Ničnost 
79. člen 

I® določilo, s katerim avtor prenaša na drugo osebo: 

*"Haraw pravico kot ce,oto 
Cf';

neavt°rske pravice; ^Sterial piaviLC| 4. mat« i i av'°rske pravice na vseh svojih prihodnjih delih; 
... nalne avtorske pravice za neznane oblike uporabe 

Obličnost 
80. člen 

i,^!.P°s|i. s katerimi se prenašajo materialne avtorske 
bili v Difn' ,u?e Pravice avtorja ali dajejo dovoljenja, morajo 

obliki, če ni z zakonom drugače določeno. k 
<e^vi prejšnjega odstavka se sporne ali nejasne 

P°sla razlagajo v korist avtorja. 

!<) Či 

Avtorski honorar in nadomestilo 
81. člen 

goloti D^
orski honorar ali nadomestilo ni bilo določeno, se 

'"traianiu0 'nih P|ačilih za določeno vrsto del, po obsegu ^ lu uporabe ter glede na druge okoliščine primera. 

uP°rabo avtorskega dela doseže dobiček, ki je ^ V riPe  " w",wl «""3" "• i- 
'8rn ali ® °raznr|erju z dogovorjenim ali določenim honorar 
^aodbetlfu s,ilom' lahko avtor zahteva spremembo ,ako, da se mu določi pravičnejši delež pri dohodku. 

praviCi i, Jati. IZ prejšnjega odstavka se avtor ne more odpove- 

Evidenca dohodka 
(I) če . 82. člen 

,0<lv'Sn6os»?nOrar a,i "adomestilo dogovorjeno ali določeno 
t^rabnik H°id ustvarjenega dohodka pri uporabi dela, mora 
i brejem voditi ustrezne knjige ali drugo evidenco, iz 

' "stvarjen'6 °"3 vsakem 'asu U90,0V'^ kakšen dohodek 

o^^izcirn'i dela mora omogočiti avtorju vpogled v evi- 
° Ustvarjen

e ®a ods,avka in mu pošiljati ustrezna poročila 
^ ohe„_err' dohodku, oboje v običajnih rokih in v potreb- 

Preklic materialne avtorske pravice 
„. 83. člen 

• Avtor 
Jj9" izkljiltn-1*? Pokliče materialno avtorsko pravico, če jo 
i Zaradi ♦' ,me,n'k izvršuje v nezadostni meri ali sploh ne 
n#0r Preklir 3 avtorievi upravičeni interesi znatno prizadeti. adostnQ 

ne rn°re uveljaviti, če vzroki za neizvrševanje ali 
'zvrševanje pretežno izvirajo iz njegove sfere. 

dar*0"! dveh Preižnie9a odstavka ni mogoče uveljaviti pred 
!a Pri Drk od Prenosa materialne avtorske pravice na ariJq r>Qr?p5vku za dnevni časopis znaša ta rok tri mesece, Penodični tisk pa eno leto 

vjl^iku uve|javi preklic po tem členu samo, če ponudi 6- meren dodatni rok za zadostno izvrševanje pra- 

'4) 2 uve 
"il(a u9as'ne itV''° Prek,ica materialna avtorska pravica imet- 
<5) Avtor Se 

(6) a Poklicu po tem členu ne more odpovedati. 
Dri*?8 ,0 zaht rr|o nrtiL3 Pravičnost, mora avtor povrniti imetniku UQSkodnino. 

Kolektivne avtorske pogodbe 
84. člen 

Organizacije avtorjev posameznih kategorij avtorskih del in 
uporabniki ali združenja uporabnikov teh del lahko v skladu 
s tem zakonom: 

1. določijo splošne pogoje za uporabo avtorskih del; 

2. sklenejo tarifne sporazume. 

3. oddelek 
POSEBNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA 

1. pododdelek 
ZALOŽNIŠKA POGODBA 

Pojem 
85. člen 

(1) Z založniško pogodbo se avtor zaveže prenesti na založ- 
nika pravico reproduciranja svojega dela v obliki tiskanja in 
pravico distribuiranja primerkov dela, založnik pa se zaveže, 
da mu bo za to plačal honorar ter delo reproduciral in distri- 
buirat. 

(2) Založniška pogodba glede določenega dela lahko vsebuje 
tudi dogovor o klubski izdaji, žepni knjigi, periodični izdaji 
v nadaljevanjih, prenosu pravice prevajanja itd. 

Pravice zastopnika 
86. člen 

Avtorjev zastopnik sme skleniti založniško pogodbo samo za 
tista dela, ki so izrecno navedena v njegovem pooblastilu. 

Vsebina pogodbe 
87. člen 

(1) Založniška pogodba mora navajati zlasti vrsto prenosa 
pravic, obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti 
pravic, rok za izdajo dela, naklado in avtorski honorar. 

(2) Če je honorar dogovorjen v odstotku od maloprodajne 
cene prodanih primerkov avtorskega dela, mora biti v založni- 
ški pogodbi določen tudi najnižji honorar, ki ga je dolžan 
založnik plačati ne glede na število prodanih primerkov, in rok 
za plačilo tega honorarja. 

(3) Če ni dogovorjena naklada in če ne izhaja iz namena 
pogodbe, splošnih pogojev ali običajev kaj drugega, lahko 
založnik reproducira in distribuira največ pet tisoč primerkov 
dela. 

Domneva izključnosti prenosa 
88. člen 

(1) Dokler velja založniška pogodba, avtor ne more prenesti 
pravice reproduciranja in pravice distribuiranja v istem jeziku 
drugim osebam, če ni s pogodbo drugače določeno. 

(2) Pravico reproduciranja in distribuiranja časniških člankov 
lahko avtor prenese hkrati več uporabnikom, če ni s pogodbo 
drugače določeno. 

Prednostna pravica založnika 
89. člen 

(1) Založnik, ki je pridobil pravico do izdaje dela v knjižni 
obliki, ima med enakimi ponudniki prednostno pravico do 
izdaje tega dela v elektronski obliki. 

(2) Prednostna pravica založnika po prejšnjem odstavku traja 
tri leta od dogovorjenega roka za izdajo knjižnega dela. Založ- 
nik se mora pisno izjaviti o avtorjevi pisni ponudbi v tridesetih 
dneh od njenega prejema. 
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Izboljšave dela 
90. člen 

Če ni z založniško pogodbo drugače določeno, je založnik 
dolžan za nove izdaje avtorskega dela omogočiti avtorju, da 
dela zboljša ali spremeni; pogoj pa je, da to ne pomeni za 
založnika pretiranih stroškov in ne spreminja narave dela. 

Uničenje primerkov dela zaradi višje sile 
91. člen 

(1) Če so izvirnik ali primerki dela uničeni zaradi višje sile po 
izročitvi založniku, ima avtor pravico do plačila, ki bi mu 
pripadalo, če bi bilo delo izdano. 

(2) Če je zaradi višje sile uničena pripravljena izdaja, preden je 
bila dana v promet, ima založnik pravico pripraviti novo 
izdajo, avtorju pa pripada honorar za uničeno izdajo, vendar 
ne tudi za enako novo izdajo. 

(3) Če je pripravljena izdaja zaradi višje sile deloma uničena, 
preden je bila dana v promet, ima založnik pravico, da avtorju 
brez honorarja razmnoži samo toliko primerkov, kolikor jih je 
bilo uničenih. 

Prenehanje pogodbe 
92. člen 

(1) Založniška pogodba preneha: 

1. če avtor umre pred dokončanjem avtorskega dela; 
2. če je izčrpana naklada vseh dogovorjenih izdaj; 
3. če je potekel rok trajanja pogodbe; 
4. v drugih primerih, določenih s pogodbo ali zakonom. 

(2) Avtor lahko odstopi od založniške pogodbe, če se založnik 
potem, ko je izčrpana ena izdaja, ne loti nove dogovorjene 
izdaje v treh letih od dneva, ko je avtor to zahteval, razen če ni 
s pogodbo drugače določeno. 

(3) Šteje se, da je po prejšnjih odstavkih izdaja izčrpana, če je 
število neprodanih primerkov manjše od pet odstotkov 
celotne izdaje, v vsakem primeru pa če je manjše od sto 
primerkov. 
(4) Če založnik ne izda dela v dogovorjenem roku, lahko avtor 
odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino, poleg tega pa 
lahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo dogovor- 
jenega honorarja. 
(5) Če rok za izdajo dela ni določen v pogodbi, je založnik 
dolžan delo izdati v primernem roku, najpozneje pa v enem 
letu od dneva izročitve dela. 

Izjema od obličnosti 
93. člen 

Določbe tega zakona o pisni obliki avtorskih pogodb ne 
veljajo za pogodbo o objavi člankov, risb ali zapiskov v časni- 
kih, revijah in drugem periodičnem tisku. 

Uničenje primerkov 
94. člen 

(1) Če namerava založnik v času treh let od dogovorjene 
izdaje dela, če v pogodbi ni določen daljši rok, neprodane 
primerke dela prodati kot papir za predelavo, jih je dolžan 
najprej ponuditi avtorju, da jih odkupi, in sicer po ceni, ki bi jo 
dobil, če bi jih prodal kot papir za predelavo. 

(2) Če avtor ne odkuoi ponujenih izvodov dela ali jih odkupi 
deloma, lahko založnik preostale izvode dela proda kot papir 
za predelavo. 

2. pododdelek 
POGODBA O IZVEDBI 

Pojem 
95. člen 

S pogodbo o izvedbi se avtor zaveže prenesti uporabniku 
pravico javnega recitiranja, javne izvedbe ali javne uprizoritve 

svojega dela, uporabnik pa se zaveže, da bo avtoriu 
plačal honorar ter delo recitiral, izvedel ali uprizoril. 

za» 

pravic 

Vsebina pogodbe 
96. člen 

Pogodba o izvedbi mora navajati zlasti vrsto 
obseg in trajanja prenosa pravic, območje ve 
rok za izvedbo dela in avtorski honorar. 

Obveznosti uporabnika 
97. člen 

Uporabnik je dolžan omogočiti avtorju ogled 'zv®tfbgVtofi11 

poskrbeti za primerne tehnične pogoje izvedbe ter 
poslati spored, druge tiskane publikacije in javne 

izvedbe, če ni s pogodbo drugače določeno. 

Odstop od pogodbe 
98. člen 

lahk" 
Če uporabnik ne izvede dela v dogovorjenem r.0^ tega Pa 

avtor odstopi od pogodbe in terja odškodnino, P°. j0gov<>'' 
lahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo 
jenega honorarja. 

3. pododdelek 
POGODBA O NAROČILU AVTORSKEGA DELA 

Naročeno avtorsko delo 
99. člen ustva. 

(1) Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtorpa s« 
riti določeno delo in ga izročiti naročniku, narocn 
zaveže, da mu bo za to plačal honorar. 

(2) Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodil3' 
ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in 
ustvarjanja. 

(3) Avtor obdrži avtorsko pravico na naročenem 
pravice distribuiranja in če ni s tem zakonom ali s P 
drugače določeno. 

ol.abljai" 
(4) Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se UP ^ df 
določbe o podjemniški pogodbi, če ni s tem zako 
gače določeno. 

Kolektivno avtorsko delo 
100. člen $ 

(1) Kolektivno avtorsko delo je delo, ki je 
pobudo in v organizaciji fizične ali pravne osebe ' 
njem besedilu: naročnik), ob sodelovanju ve ' ITai'0'n 

soavtorjev in ki se objavi in uporablja pod imenom n 
sebn3 P 

(2) Za ustvaritev kolektivnega dela se sklene P° 
godba. 

e pf 
(3) Šteje se, da so materialne avtorske pravice in ~[set\en® 
vice avtorjev na kolektivnem delu izključno pren 

naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno. 

4. pododdelek 
DELOVNO RAZMERJE 

Avtorsko delo iz delovnega razmerja 
101. člen 

0 
(1) Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri lZPorsK<> ^\i 
svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (a*1 

iz delovnega razmerja), se šteje, da so materiain ^ - 
pravice in druge pravice avtorja na tem delu 'z'r'll(40|a, 
sene na delodajalca za deset let od dokončanja 

■enr 
i« 

s pogodbo drugače določeno. J* pfflV 
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka pripacl®^0daj®'^ 
iz prejšnjega odstavka delojemalcu, s tem da o piaC 
lahko zahteva njihov ponovni izključni prenos Pr 

primernega nadomestila. 
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Posebne pravice 
102. člen 

na določbe prejšnjega člena 

škoden d®!°'emalec 'zkUučn° pravico, da uporablja avtor- 
'* kovnega razmerja v okviru svojih zbranih del; 

avtorja"na'h 3 materialne avtorske pravice in druge pravice 
sene na d i Poda,kov in kolektivnem delu izključno prene- el°dajalca, če ni s pogodbo drugače določeno. 

SSfcSBSS DOLOČBE o avtorskih delih 
pddelek 

F|lmska 

fjnuka i 

dela 

Pojem 
103. člen 

'°'eVl*iiski riV ®mis,u tega zakona so kinematografski filmi, 
[6klamnif!| • • risani filmi, kratki glasbeni videofilmi, 
h6na v obli?'' dokumentarni filmi in druga filmska dela, izra- 

' n6 aleri' 2aporedia povezanih gibljivih slik, z zvokom ali e na vrsto videograma, na katerem so vsebovana. 

Pravica filmske priredbe 

(1)p 104. člen 
preHtifilrn.s,<e Priredbe je izključna pravica, da se prvotno edela ah vključi v filmsko delo. 

(2) S, 
Prvoti 
Pravil 

Ifiega J1'.0 P°90dbe o filmski priredbi se šteje, da je avtor 
C0 Dro hi izkliučno prenesel na filmskega producenta 

fv°i® Material Ve 'n vk|)u",ve prvotnega dela v filmsko delo, 
d 'ilrnskem h6 avtorske pravice in druge pravice avtorja na avah ali n , u' nie9ovem prevodu, njegovih filmskih pre- !9a dela / 0,09rafijah, nastalih v zvezi s produkcijo film- 
. ' Ce "i s pogodbo drugače določeno. 

1 Ne gled Prvotneo 6 na dol°čbe prejšnjega odstavka obdrži avtor 9a dela: 

inodn,Pravico do nadaljnje predelave filmskega dela 
9° umetniško obliko; 

'^kljuc 
Nar po°Dr rfvico do nove "Imske priredbe prvotnega dela, 
j 9a odstavkael<U deseti^ let ocl sklenitve pogodbe iz prejš- 

* na'e,T1 vidor?aclc>rT1es,''a od filmskega producenta za dajanje 
(4) °9ramov filmskega dela. 

^Bga^dsta^a de'a se ne more odPovedati pravicam iz 

"Uas 

Soavtorjl filmskega dela 
105. člen 

I SQ^y| 
j 0rje filmskega dela veljajo: 

a Pi^c ps:
irec)be, 

a 9'avni s„ nar'ia, 
4 9'avn r«erna'ec, reiiser. 
v ri'ilm 

6''a *a SoavtJT de'U'v katerem je animacija bistveni element, 
(3) 'a takega dela tudi glavni animator. 

iS? *a 'oavtn111 de'J' v katerem je glasba bistveni element, 
•Wa p°sebt.r'a ,a,<e9a dela tudi n)en skladatelj, če je glasba "o, velja' Za ,0 de'°- pretežni del glasbe spremlja 

Za soavtorja filmskega dela tudi pisec besedila. 
Avtorji prispevkov k filmskemu delu 

Aim,* 106. člen •nato,- j 
skladatelj filmske glasbe, ki ne veljata za soav- 

torja filmskega dela po prejšnjem členu, scenograf, kostumo- 
graf, slikar mask in montažer imajo avtorske pravice na svojih 
prispevkih k filmskemu delu (avtorji prispevkov). 

Pogodba o filmski produkciji 
107. člen 

(1) Razmerja filmskega producenta do soavtorjev filmskega 
dela in avtorjev prispevkov ter razmerja med samimi avtorji se 
urejajo s pogodbo o filmski produkciji, ki se v skladu s tem 
zakonom sklene v pisni obliki. 

(2) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da so 
soavtorji izključno prenesli na filmskega producenta vse svoje 
materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na film- 
skem delu, njegovem prevodu, njegovih filmskih predelavah 
ali pri filmskem delu nastalih fotografijah, če ni s pogodbo 
drugače določeno. 

(3) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da so 
avtorji prispevkov izključno prenesli na filmskega producenta 
pravico do uporabe svojih prispevkov za dokončanje film- 
skega dela. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov obdržijo: 

1. soavtorji izključno pravico do nadaljnje predelave film- 
skega dela v kakšno drugo umetniško obliko; 

2. avtorji prispevkov pravico, da svoje prispevke k filmskemu 
delu posebej uporabljajo, če niso s tem prizadete pravice 
filmskega producenta; 

3. soavtorji pravico do nadomestila od filmskega producenta 
za dajanje v najem videogramov filmskega dela. 

(5) Soavtorji in avtorji prispevkov se ne morejo odpovedati 
pravicam iz prejšnjega odstavka. 

Avtorski honorar 
108. člen 

(1) Soavtorjem filmskega dela pripada avtorski honorar 
ločeno za vsako preneseno materialno avtorsko pravico ali 
drugo pravico avtorja. 

(2) Filmski producent mora najmanj enkrat letno pošiljati 
soavtorjem filmskega dela poročilo o ustvarjenem dohodku, 
in sicer ločeno za dovoljeno vrsto uporabe dela. 

Dokončanje filmskega dela 
109. člen 

(1) Filmsko delo se šteje za dokončano, ko je v skladu s spora- 
zumom med glavnim režiserjem in filmskim producentom 
končana prva standardna kopija filma, ki je predmet pogodbe. 

(2) Matrica kopije iz prejšnjega odstavka se ne sme uničiti. 

(3) Spremembe kopije filmskega dela iz prvega odstavka tega 
člena so možne le po predhodnem soglasju glavnega reži- 
serja in filmskega producenta. 

(3) Če kateri od soavtorjev ali avtorjev prispevkov noče kon- 
čati svojega prispevka k filmu ali če zaradi višje sile tega ne 
more storiti, se ne more upreti, da že dani prispevek ne bi bil 
uporabljen za dokončanje filma. Tak avtor uživa za že dani 
prispevek k filmu ustrezne avtorske pravice. 

Odstop od pogodbe 
110. člen 

(1) Če filmski producent ne konča filmskega dela v petih letih 
od sklenitve pogodbe o filmski produkciji ali če ne distribuira 
končanega filmskega dela v enem letu od njegovega dokon- 
čanja, lahko soavtorji odstopijo od pogodbe, razen če je bil 
dogovorjen kakšen drug rok. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka soavtorji in avtorji pri- 
spevkov obdržijo pravico do plačila honorarja. 
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Omejitve avtorskih pravic 
111.člen 

Za pogodbo o filmski priredbi in pogodbo o filmski produkciji 
ne veljajo določbe tega zakona o pravici skesanja (20. člen) in 
o prenosu pravic (75. člen do 78. člen). 

2. oddelek 
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI 

(4) Za računalniške programe ne veljajo določbe tega ^ 
o pravici skesanja (20. člen) ter o privatnem ali p®ćjnaiiii- 
nem reproduciranju (37. do 39. člen in 50. člen). 3 ^ „j 
ških programov ni mogoče javno posojati (36. cienj. 
s pogodbo z avtorjem drugače določeno. 

(5) Pogodbena določila, ki so v nasprotju z drugim i"tre' 
odstavkom tega člena, so nična. 

Pojem 
112. člen 

(1) Računalniški programi v smislu tega zakona so programi 
v vsaki izrazni obliki, vključno s pripravljalnim gradivom za 
njihovo izdelavo. 

(2) Ideje in načela, ki so osnova nekemu elementu računalni- 
škega programa, vključno s tistimi, ki so osnova njegovim 
vmesnikom, ne uživajo varstva. 

(3) Računalniški programi uživajo varstvo, če so individualna 
dela v tem smislu, da pomenijo lastno intelektualno stvaritev 
njihovega avtorja. 

Delovno razmerje in avtorska pogodba 
113. člen 

Kadar računalniški program ustvari delojemalec pri izpolnje- 
vanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca, ali ga 
ustvari avtor po avtorski pogodbi, se šteje, da so materialne 
avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem programu 
izključno prenesene na delodajalca ali naročnika, če ni 
s pogodbo drugače določeno. 

Pravice avtorja 
114. člen 

(1) Če ni v 115. in 116. členu tega zakona drugače določeno, 
ima avtor računalniškega programa zlasti izključno pravico 
do: 

1. reproduciranja delov ali celotnega računalniškega pro- 
grama, ne glede na to ali je začasno ali trajno ter s katerim 
sredstvom in v kateri obliki. Če je za nalaganje, prikazovanje, 
izvajanje, prenašanje ali shranjevanje računalniškega pro- 
grama potrebno njegovo reproduciranje, je za ta ravnanja 
potrebno dovoljenje avtorja; 

2. prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne prede- 
lave računalniškega programa ter reproduciranja rezultatov 
teh predelav, vendar brez poseganja v pravice tistega, ki je 
predelave opravil; 

3. distribuiranja izvirnika računalniškega programa ali njego- 
vih primerkov v katerikoli obliki, vključno z njegovim daja- 
njem v najem. 

(2) Avtor lahko prenese pravice iz prejšnjega odstavka na 
tretje osebe tudi z licenčno pogodbo. 

Vsebinske omejitve avtorjevih pravic 
115. člen 

(1) Če ni v pogodbi drugače določeno, lahko zakoniti pridobi- 
telj računalniškega programa izvrši dejanja iz 1. in 2. točke 
prejšnjega člena, vključno z odpravo napak, brez dovoljenja 
avtorja, če je to potrebno zaradi uporabe računalniškega 
programa v skladu z njegovim namenom. 

(2) Upravičeni uporabnik računalniškega programa lahko 
brez dovoljenja avtorja reproducira največ dva varnostna pri- 
merka programa, če je to potrebno zaradi njegove uporabe. 
(3) Upravičeni uporabnik primerka računalniškega programa 
lahko brez dovoljenja avtorja opazuje, proučuje ali testira 
delovanje programa zato, da dožene ideje in načela, ki so 
osnova kateremukoli elementu programa, če to stori pri nje- 
govem nalaganju, prikazovanju, izvajanju, prenašanju ali 
shranjevanju, do katerih je upravičen. 

Dekompiliranje 
116. člen 

ačunalf"; 
(1) Za reproduciranje kode ali prevod kodne ob"azaiw, 
škega programa v smislu 1. in 2. točke 114. člena teg ^ ja 
ni potrebno dovoljenje avtorja, če je to nujno po -grabil" 
pridobitev informacij, potrebnih za doseganje inl r0grai"a 

nosti neodvisno ustvarjenega računalniškega V 
z drugimi programi, če so izpolnjeni tile pogoji: 

uDravičen' 
1. da ta dejanja izvrši pridobitelj licence ali dru9' oSeba; 
uporabnik ali v njihovem imenu za to pooblaščena 

bj|n0Stl 
2. da informacije, potrebne za doseganje 'nter°P®^balT1 iz 1 
niso bile predhodno brez nadaljnjega dostopne os 
točke tega odstavka; in 

3. da so ta dejanja omejena zgolj na tiste de,e
b^>|^osti 

programa, ki so potrebni za doseganje interopera 

(2) Prepovedano je, da bi se informacije, pridoblj®ne 

rabo prejšnjega odstavka: 

itrn# 

z uP0- 

i o*' 

1. uporabile za drug namen kot za doseganje int- 
sti neodvisno ustvarjenega računalniškega progr® 

tretjn<- 
2. odstopile tretjim osebam, razen kadar bi bilo to P ra{U' 
doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarje 
nalniškega programa; ali 

3. uporabile za razvijanje, proizvodnjo ali trženj ^stve" 
računalniškega programa, ki je v svojem izraz snatefl 

podoben, ali uporabile za katerokoli drugo dejanje, 
se krši avtorska pravica. 

0 kat®r' 
(3) Določb tega člena ni mogoče razlagati v smeri,^rnni 
ga bilo dopustno uporabiti na način, ki bi v nera naSpro" 
prizadel avtorjeve zakonite interese ali bi bil 
z normalno uporabo računalniškega programa. 

(4) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem 
nična. 

irn" 

Posebno varstvo 
117. člen 

Za kršitev avtorske pravice na računalniškem 
štejejo tudi tale dejanja osebe: t 

1. vsako distribuiranje primerka računalniškega Pr°®nj pr#"8" 
katerega ve ali bi lahko domnevala, da je nedovo i 
rek; ali spo£lV 
2. posest primerka računalniškega programa zay n0do 
namene, za katerega ve ali bi lahko domnevala, oaj 

Ijeni primerek. 

Uporaba drugih pravnih ureditev 
118'Člen b0dr< 

Določbe tega pododdelka ne vplivajo na uP°r?pf! p4 
pravnih ureditev o računalniških programih, ko' £ pc»s' 
sov o patentu, blagovni znamki, varstvu konkuren 'oStiH' 
tajnosti, varstvu polvodnikov in pogodbenih obve 
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&°9'avie 
ass«*«« 

AV|ce izvajalcev 

Razmerje do avtorske pravice 
119. člen 

av,orskTh'^~?raV'c izvaia'cev PO tem zakonu ostane varstvo J1 pravic neokrnjeno in se ne sme na noben način vanj 

Pojem 
120. člen 

osebe L Cl so '9ra'ci, pevci, glasbeniki, plesalci in druge 
Ofugaje U

Z '9raniem, petjem, plesom, recitiranjem ali kako 
dela, um®<niško izvajajo pisana, umetniška ali folklorna 

'Wh prertcl3'00 P° ,em zak<>nu se štejejo tudi režiserji dram- 
"a,ietei«n !av'.dir'9enti orkestrov, vodje pevskih zborov ter 

n cirkuški umetniki. 

Zastopnik skupine Izvajalcev 
121. člen 

0r|<estra sodeluiejo pri izvedbi v skupini, kot npr. člani 
9air,e skUn plesne9a a,i igralskega ansambla ali dru- 
gega 'ne' so dolžni pooblastiti enega izmed članov kot v6db0 

st0Pnika za dajanje dovoljenj, potrebnih za iz- 

(2) P, 
J2eno s 

,v> mora biti dano v pisni obliki in je veljavno, če je 
^bla. S09lasje večine vseh izvajalcev, ki so člani an- 

"'Poločb 
"6 in rovre'?ni'^ dveh odstavkov ne veljajo za dirigente, serje dramskih predstav. 

Moralne pravice izvajalcev 
(1)lk. 122. člen 
nav6de'njthopravica izvajalcev, da se pri objavi izvedbe . 0 ime ali kakšna druga njihova oznaka, pripada: 
^ '?vedhah • a- 

5 pf. ln<Jividualnih izvajalcev - tem izvajalcem; 

^irn v0đ1omah skuPin izvajalcev - skupini kot celoti, umetni- 

sC solis,om' 
^6rnu drun13'0 izk|iučno Pravico, da se uprejo skazitvi in 
niih°Ve izvedh'11! Posegu v njihovo izvedbo ali vsaki uporabi 

0 osebn 6' ,a pose9 ali 1a uP°rat3a lahko okrnila 

Pravica do nadomestila 
124. člen 

Izvajalec ima pravico do deleža na nadomestilu za privatno ali 
drugo lastno reproduciranje po 37. členu tega zakona. 

Domneva prenosa 
125. člen 

(1) S sklenitvijo pogodbe o proizvodnji fonograma ali video- 
grama se šteje, da je izvajalec glede svoje izvedbe prenesel na 
proizvajalca fonograma ali filmskega producenta pravico sne- 
manja, pravico reproduciranja, pravico distribuiranja in pra- 
vico dajanja v najem, če ni v pogodbi drugače določeno. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izvajalec obdrži 
pravico do primernega nadomestila od proizvajalca fono- 
grama in filmskega producenta za vsakokratno dajanje 
v najem. 

(3) Izvajalec se ne more odpovedati pravici iz prejšnjega 
odstavka. 

Izvedba iz delovnega razmerja 
126. člen 

Razmerja glede izvedb, ki jih delojemalec ustvari pri izpolnje- 
vanju svojih delovnih obveznosti ali po navodilih delodajalca 
(izvedba iz delovnega razmerja), ureja kolektivna pogodba ali 
druga pogodba. 

Trajanje pravic 
127. člen 

Pravice izvajalca trajajo petdeset let od datuma izvedbe. Če je 
bil v tem času posnetek izvedbe zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalca petdeset let od 
tiste prve izdaje ali tiste prve priobčitve, ki se je pripetila 
najprej. 

Uporaba določb o avtorski pravici 
128. člen 

Določbe tega zakona o definicijah materialnih avtorskih pra- 
vic, o razmerju med avtorsko pravico in lastninsko pravico, 
o vsebinskih omejitvah avtorske pravice, o začetku teka traja- 
nja avtorske pravice in o avtorski pravici v pravnem prometu 
(1. in 2. oddelek 3. poglavja) se smiselno uporabljajo tudi za 
izvajalce. 

2. oddelek 
PRAVICE PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV 

IJVl 
Materialne pravice izvajalcev 

123. člen 
''ialci j 

1 rnai° ^ključno pravico: 
,radiorii 

Pos„ua sama '"Ma oddaiania svoje izvedbe, razen če je n»tka: P° sebi radiodifuzna ali če gre za oddajanje 

i„ Pfei 
^ni narjfa s.voi® žive izvedbe po zvočniku, zaslonu ali j m avi zunaj prvotnega prostora ali kraja; 

"*4ni 
V rep 'a Sv°ie žive izvedbe; 

e°9rarne'ran'a Posr>etkov svoje izvedbe na fonograme in 
5'dSui^_ . 

ramov in videogramov s svojo izvedbo; 
naiem fonogramov in videogramov s svojo iz- 

6 branja,onog 

Proizvajalec fonogramov 
129. člen 

Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prva 
posname fonogram. 

Pravice proizvajalca fonogramov 
130. člen 

Proizvajalec fonogramov ima izključno pravico: 

1. reproduciranja svojih fonogramov; 
2. predelave svojih fonogramov; 
3. distribuiranja svojih fonogramov; 
4. dajanja v najem svojih fonogramov. 

Pravica do nadomestila 
131. člen 

Proizvajalec fonogramov ima pravico do deleža na nadome- 
stilu za privatno ali drugo lastno reproduciranje po 37. členu 
tega zakona. 
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Trajanje pravic 
132. člen 

Pravice proizvajalca fonogramov trajajo petdeset let, odkar je 
bil narejen posnetek. Če je bil v tem času fonogram zakonito 
izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice proizva- 
jalca fonogramov petdeset let od tiste prve izdaje ali tiste prve 
priobčitve, ki se je pripetila najprej. 

Uporaba določb o izvajalcih 
133. člen 

Za proizvajalce fonogramov se smiselno uporabljajo določbe 
119. in 128. člena tega zakona o izvajalcih. 

3. oddelek 
PRAVICE FILMSKIH PRODUCENTOV 

Filmski producent 
134. člen 

Filmski producent je fizična ali pravna oseba, ki v svojem 
imenu in za svoj ali tuj račun organizira in vodi ustvarjanje 
filmsketja dela ali zaporedja gibljivih slik ter je odgovoren za 
njihovo dokončanje. 

Pravice filmskega producenta 
135. člen 

Filmski producent ima izključno pravico: 

1. reproduciranja svojih videogramov; 
2. distribuiranja svojih videogramov; 
3. dajanja v najem svojih videogramov; 
4. javnega prikazovanja svojih videogramov. 

Pravica do nadomestila 
136. člen 

Filmski producent ima pravico do deleža na nadomestilu za 
privatno ali drugo lastno reproduciranje po 37. členu tega 
zakona. 

Trajanje pravic 
137. člen 

Pravice filmskega producenta trajajo petdeset let, odkar je bil 
narejen posnetek. Če je bil v tem času videogram zakonito 
izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice filmskega 
producenta petdeset let od tiste prve izdaje ali tiste prve 
priobčitve, ki se je pripetila najprej. 

Uporaba določb o izvajalcih 
138. člen 

Za filmskega producenta se smiselno uporabljajo določbe 
119. in 128. člena tega zakona o izvajalcih. 

4. oddelek 
PRAVICE RTV ORGANIZACIJ 

Pravice RTV organizacije 
139. člen 

RTV organizacija ima izključno pravico: 

1. ponovnega radiodifuznega oddajanja svojih oddaj; 
2. javne priobčitve svojih oddaj, če se izvaja na krajih, ki so 
dostopni javnosti proti plačilu vstopnine; 
3. snemanja svojih oddaj; 
4. reproduciranja posnetkov svojih oddaj; 
5. distribuiranja posnetkov svojih oddaj. 

Trajanje pravic 
140. člen 

Pravice RTV organizacij trajajo petdeset let od prvega radiodi- 
fuznega oddajanja. 

Uporaba določb o izvajalcih 
141. člen 

119 Za RTV organizacije se smiselno uporabljajo določbe 
člena in 128. člena tega zakona o izvajalcih. 

5. oddelek 
PRAVICE ZALOŽNIKOV 

Neobjavljena prosta dela 
142. člen 

(1) Oseba, ki prvič zakonito izda še neobjavljeno 
katerem so avtorske pravice že potekle, uživa vars ^cai" 
enako materialnim avtorskim pravicam in drugim Pra 

avtorja po tem zakonu. 

(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo petindvajset le' 
prve zakonite izdaje dela. 

Kritične ali znanstvene izdaje prostih del 
143. člen 

ivtors"® (1) Oseba, ki pripravi izdajo dela, na katerem s0 tjters« 
pravice že potekle in je rezultat znanstvene dejavnos ^v3 
bistveno razlikuje od do zdaj znanih izdaj tega d0'ajrUgiin 
varstvo, ki je enako materialnim avtorskim pravicam i" 
pravicam avtorja po tem zakonu. 

d (2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo trideset le' 0 

zakonite izdaje dela. 

Šesto poglavje 
UVELJAVLJANJE PRAVIC 

1. oddelek 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Avtor in zastopnik 
144. člen 

Avtor lahko uveljavlja svoje avtorske pravice oseb110 

zastopniku. 

Individualno in kolektivno uveljavljanje 
145. člen 

lnd-2 Avtorske pravice se uveljavljajo posamično (indiv! kUpin 
je za vsako posamezno avtorsko delo posebej, a" u^ati 
(kolektivno), to je za več avtorskih del več avtorjev 

Vsebina uveljavljanja po zastopniku 
146. člen 

(1) Uveljavljanje avtorskih pravic po zastopniku obse9a: 

i0'iiP 

1. zastopanje avtorjev pri njihovih pravnih poslih '2n0 s P° 
z uporabniki oziroma naročniki njihovih del, vkljuc 
ranjem avtorskih honorarjev ali drugih nadomestil. 

2. zastopanje avtorjev v postopkih pred sodišči i" 
organi zaradi varstva njihovih avtorskih pravic. . 

II d^',1 
(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice v sodnemi» apo5'j 
postopku po zastopniku, ki je pravna oseba in -rakti^ 
najmanj enega diplomiranega pravnika s petimi le'^ j«' 
izkušenj in z opravljenim pravniškim državnim izP' p0vr3c. 
zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in 0°Jrin lasiupniK upravičen oo piaciia za svoje aeiu "• - „(ran". 
stroškov v zvezi z opravljenim delom od nasprotne pnii 
tarifi, ki jo sprejme zastopnik ali združenje z 

v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje- 

Sorodne pravice 
147. člen 

Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na avtorsko Pr 

smiselno uporabljajo za sorodne pravice. 

,vic°' ■ 
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J'Mdelek 
Aktivno uveljavljanje 

Kt>lektivno 

Vsebina kolektivnega uveljavljanja 
148. člen 

uveljavljanje avtorskih pravic obsega: 
Prenos izključnih pravic za uporabo avtorskih del; 2 

upo?aK„an'e 'n izterjavo avtorskih honorarjev in nadomestil od abe avtorskih del; 

avtorje6V z')ran'tl avtorskih honorarjev in nadomestil med 

gimi n'i?U''anie varstva avtorskih 0r9ani. pravic pred sodišči in dru- 

Primeri kolektivnega uveljavljanja 
149. člen 

glede žp'ik"0 uve,iavljanje avtorskih pravic je dopustno samo ^ ot)iavljenih avtorskih del in v tehle primerih; 

s Podrofi~ri,obćitev neodrskih glasbenih del in pisanih del ,a književnosti (male pravice); 

3-il 

Pogoji za dovoljenje 
151. člen 

(1) Minister izda dovoljenje kolektivni organizaciji, če so izpol- 
njeni tile pogoji: 

1. da ima sedež v Republiki Sloveniji; 
2. da je odprta vsem imetnikom pravic; 
3. da je njen statut v skladu s tem zakonom; 
4. da zagotavlja učinkovito in gospodarno uveljavljanje pravic 
na območju celotne države. 

(2) Pri ugotavljanju pogojev za učinkovito uveljavljanje avtor- 
skih pravic iz 5. točke prejšnjega odstavka minister upošteva 
zlasti: število avtorjev, ki so sklenili pogodbo s kolektivno 
organizacijo, obseg uporabe avtorskih del oz. število možnih 
uporabnikov, način in sredstva, s katerimi namerava kolek- 
tivna organizacija doseči svoje cilje ter sposobnost uveljavlja- 
nja pravic v tujini. 

Statut 
152. člen 

Statut kolektivne organizacije mora vsebovati zlasti tele do- 
ločbe: 

1. ime, ki ne sme biti identično ali zamenljivo z imenom druge 
kolektivne organizacije, 

a odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna pravica) 2. cilje in namene ter vrste pravic, ki jih uveljavljajo, 
n° Posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih del; 

uPoraboduciranie avtorskih del za privatno ali drugo lastno 

13,1 "TV or retransrn'sija avtorskih del, razen pri lastnih odda- 
Pravice ali ne 9lede na ,0' ali 9re za njihove lastne 
0v avtorcif u Pravice prenesene na njih od drugih imetni- 

" ali sorodnih pravic; 
repr0(j 

Vi(leOQramClr,an'e 9lasbenih in književnih del na fonograme in 
? 

a arne (mehanične pravice); 
|e v naiem fonogramov in videogramov; 

r©r\ 
Pouk; 0(iuciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za 

• Ponati: s aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku; 

VđnevnpmUciranie '"kovnih del, fotografij, načrtov in skic 
1( 

m ln Periodičnem tisku; 
sl°via v^no?^'0"1!'07 ali krajših pisanih del s področja lepo- 

^'r®Prod 'n Peri°dičnem tisku; 
sPoroć

l!f:iLan'e.in iavna priobčitev del v okviru propagand- 
13. reprod ' traiaJ° do šestdeset sekund; 
r,0r>1 đoS6aa

Ciranie de' na splošno dostopnih krajih z name- 
ni „ n'a 9ospodarske koristi. 
Jj' ravice' 

prve d° pete točke prejšnjega odstavka se lahko W|° samo kolektivno. 

Kolektivne organizacije 
(jj 150. člen 

tr'al0<samnirri uvel)avlianiem avtorskih pravic se lahko 
ku in in!0 or9anizacije avtorjev, ki se ustanovijo za ta 

(^inisf0 Za t0 dovo|)enje ministra, pristojnega za (jj o '■ 

leio"'0 prei«'6 avtoriev za kolektivno uveljavljanje avtorskih 
5 L t nepro^)e9a odstavka (kolektivne organizacije) poslu- 

'®ktivnim namenom in se smejo ukvarjati samo 
(3l t. UVeljavljanjem avtorskih pravic, 
vj • l^ktiv 

' s,atutine 0r9anizacije upravljajo člani v skladu z njiho- 

3. pogoje za pridobitev in prenehanje članstva, pri čemer 
število njenih članov ne more biti manjše od deset, 

4. kategorije imetnikov avtorskih pravic (avtorji prvotnega 
dela, avtorji priredbe, avtorji prevoda itd., dediči, založniki, 
delodajalci) ter vrste članstva (redni, pridruženi, občasni, 
častni, zunanji itd.), od česar je odvisno sodelovanje pri 
upravljanju kolektivne organizacije, 

5. pravice članov in sistem glasovanja po vrstah članstva, 

6. dolžnosti članov in disciplinske določbe, 

7. vodstvene in predstavniške organe ter njihove pristojnosti 
kot tudi določbe o sklicevanju, konstituiranju in delu organov, 

8. postopke za izvolitev in razrešitev funkcionarjev, 

9. temeljna načela za razdeljevanje zbranih avtorskih honorar- 
jev med upravičence, 

10. sistem nadzorstva nad finančnim in materialnim poslova- 
njem, 

11. način delitve kapitala in preostanka čistih sredstev v pri- 
meru likvidacije. 

Dovoljenje ministra 
153. člen 

(1) Minister izda dovoljenje kolektivni organizaciji na podlagi 
javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Republike 
Slovenije. 

(2) Za kolektivno uveljavljanje določenih pravic iz 149. člena 
tega zakona na isti vrsti avtorskih del se praviloma izda 
dovoljenje samo eni kolektivni organizaciji. 

(3) Minister izda dovoljenje z upravno odločbo, zoper katero 
je dopustna pritožba. O pritožbi odloči vlada Republike Slove- 
nije. 
(4) Dokončna odločba iz prejšnjega odstavka se objavi v urad- 
nem glasilu Republike Slovenije. 

Preklic dovoljenja 
154. člen 

(1) Minister prekliče izdano dovoljenje, če nastopijo okoliš- 
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čine, ki bi bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali če 
kolektivna organizacija huje ali večkrat krši določbe tega 
zakona. 

(2) V vsakem takem primeru minister kolektivno organizacijo 
najprej pisno opozori in ji določi rok najmanj 30 dni za 
odpravo ugotovljenih kršitev. 

(3) Preklic dovoljenja začne veljati trideseti dan po objavi 
v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

Splošne tarife in tarifni sporazumi 
155. člen 

(1) Kolektivna organizacija sprejme splošne tarife za uporabo 
avtorskih del. 

(2) Kolektivna organizacija predloži splošne tarife v odobritev 
ministru. Odobrene splošne tarife se objavijo v uradnem gla- 
silu Republike Slovenije. 

(3) S tarifnimi sporazumi med kolektivno organizacijo in upo- 
rabniki ali združenji uporabnikov se lahko določijo posebne 
tarife. 

Pravila o delitvi 
156. člen 

(1) Kolektivna organizacija sprejme pravilnik o delitvi zbranih 
avtorskih honorajev in nadomestil, ki mora biti v skladu 
s temeljnimi načeli iz tega zakona in statuta, in mora izključiti 
vsako arbitrarnost. 

(2) Delitev mora upoštevati načelo spodbujanja in podpiranja 
kulturnoumetniških stvaritev, ki so pomembne za razvoj kul- 
ture. 

(3) Za kritje stroškov kolektivne organizacije se lahko nameni 
največ trideset odstotkov zbranih avtorskih honorarjev in na- 
domestil. 

Uveljavljanje pravic 
157. člen 

(1) Kolektivna organizacija uveljavlja avtorske pravice po 
pogodbi z avtorjem, ki vsebuje zlasti: avtorjev nalog za uve- 
ljavljanje njegovih pravic, vrsto del in pravic, ki jih uveljavlja 
za avtorja ter trajanje pogodbe, ki ne sme presegati pet let. Po 
preteku tega roka se pogodba lahko podaljšuje vsakih nadalj- 
njih pet let. 

(2) Dokler je kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic po 
zakonu ali nalogu avtorja preneseno na zastopnika, avtor ne 
more osebno uveljavljati teh pravic. 

(3) Pravice iz prve do pete točke prvega odstavka 149. člena 
tega zakona lahko pristojna kolektivna organizacija uveljavlja 
tudi brez pogodbe z avtorjem. 

Aktivna legitimacija 
158. člen 

Kolektivna organizacija vodi postopke za uveljavljanje avtor- 
skih pravic pred sodišči in drugimi organi v svojem imenu, 
vendar mora o tako uveljavljenih pravicah položiti avtorju 
račun. 

Dolžnost uveljavljanja pravic 
159. člen 

Kolektivna organizacija ne sme odkloniti uveljavljanja avtor- 
skih pravic s področja svoje dejavnosti, če to zahteva avtor, ki 
je državljan Republike Slovenije, ali ima stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. 

Dolžnost obveščanja in sklepanja pogodb 
160. člen 

(1) Kolektivna organizacija je dolžna dati na zahtevo vsakogar 

podatke, ali uveljavlja določene pravice na avtorskem 
pod katerimi pogoji. 

(2) Na zahtevo uporabnika ali združenja u,  
tivna organizacija dolžna, da po svojih običajni" 

delu i" 

kole*' 

ki jih uve- 
sklepa pogodbe o prenosu neizključnih pravic, 
Ijavlja. 

(3) Če stranke ne dosežejo sporazuma o višini hono^ert 
šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če tisti, ki joz ,aj 
položi na račun kolektivne organizacije ali pri ®. D0 svoji 
znesek, kot ga zaračunava kolektivna organizacija p 
splošni tarifi. 

Dolžnost uporabnikov do obveščanja 
161. člen 

jjteV 
(1) Prireditelji kulturnoumetniških in zabavnih Prl

0|jen|( 
drugi uporabniki avtorskih del so v primerih, ko je o ^i 
potrebno po tem zakonu, dolžni predhodno PritJo

h ' 0 temPa 

za javno priobčitev avtorskih del, v petnajstih dnen p 
poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vsen 
Ijenih del. 

(2) Na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije P^jbo 
organ za notranje zadeve prepove prireditev oziroma 
avtorskega dela, če prireditelj ni predhodno pridobi 
prejšnjega odstavka. 

tavlja" 
(3) RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dos^j, 
pristojni kolektivni organizaciji sporede oddajanin 
del. 

•ade" 
(4) Uporabniki avtorskih del, ki na podlagi tega zak0" doli? 
uporabljajo brez posebnega dovoljenja avtorja, anjzaci)' 
enkrat mesečno dostavljati pristojni kolektivni org 
podatke o tovrstni uporabi del. . 

(5) Lastniki izvirnikov likovnih del so dolžni dostaviti p^ ^ 
kolektivni organizaciji podatke o novem lastni 
odsvojenih izvirnikov v petnajstih dneh po opravlJe 

jitvi. 
Pogoj za opravljanje dejavnosti 

162. člen 
„ na pri' 

Kadar je opravljanje določene dejavnosti vezano > 
tev pravic iz prve do pete točke prvega odstavka 
tega zakona, pristojni organ ne izda dovoljenja za op 
dejavnosti, če izvajalec dejavnosti nima sklenjene v 
z ustrezno kolektivno organizacijo. 

idof; 

Nadzor članov 
163. člen 

statut" 
ročilo n* (1) Vsak član lahko zahteva, da v roku, določenem 

dobi na vpogled letno finančno poročilo in por" 
nega odbora kolektivne organizacije. 

(2) Več kot deset rednih članov kolektivne organ'z^gg| 
zahteva, da eden ali več neodvisnih izvedencev P 
poslovanje organizacije. 

Nadzor ministra 
164. člen 

(1) Izvajanje kolektivnega uveljavljanja avtorsk'11 

v skladu s tem zakonom nadzoruje minister. 
d# 

(2) Minister lahko zahteva kakršnokoli informacijo f 
od kolektivne organizacije, zahteva inšpekcijski P f6<)s>' 
nadzor finančnega poslovanja ter določa svojega J^njzac 

nika, ki se udeležuje sej organov kolektivne 0 ^anja 

s pravico do besede, vendar brez pravice do glaS° 

(3) Kolektivne organizacije morajo obveščati rnin'S^p°^ti 
novanju in razrešitvi svojih funkcionarjev, o sklenje 0d% 
bah z združenji uporabnikov in o sklenjenih 
s tujimi organizacijami enake dejavnosti, ~ cD 

splošnih tarif ali statutov ipd. 
spre 
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|4) 
rn|niste?r%membam sla,u,ov mora dati poprejšnje soglasje 
Ustavljen m'n'ster v dveh mesecih od izročitve pravilno 
dano za^teve ne izda soglasja, se šteje, kot da je bilo 

SftBfifc c 

^VoCaE 

Upravičenci 
165. člen 

(1) Tisti ti 
"ec), lahko3r pravice iz '©ga zakona so bile kršene (upraviče- 
p°Vrnitev ik"

h,eva z°Per kršilca (kršilec) varstvo pravic in 
Ekonom j Po pravilih o povzročitvi škode, če ni s tem n0m drugače določeno. 

Enako 
danska npars,vo latlko zahteva upravičenec, kadar grozi evarnost, da bodo kršene pravice po tem zakonu. 

Solidarnost upravičencev in kr&llcev 
166. člen 

() Kad 
0 vsak t V0' uPrav'^encev neke pravice iz tega zakona, izmed njih zahteva varstvo celotne pravice. 

(2) Kadar je 
njih kršilcev neke pravice iz tega zakona, je vsak "n zvezan za celotno kršitev. 

Poseben primer kršitve pravic 
a 167. člen 
! ie se, d 
d?<0.riu. kad 16 neka ose'3a trdila izključne pravice po tem 

^ulra r?r Proizvaja, poseduje v komercialne namene, ■ aie v najem ali v drugačno uporabo 

"aPrave. katerih edini ali pretežni namen je 
Dr .Proqram°L?-S,ran''' a" lehnitno napravo ali računal- av''®no UDnr,K

se uP°rablia kot zakonita zaščita pred i uPorabo; 

au »avn°stkk!' naprave, ki lahko omogočijo ali pripomorejo, 
vi*ijski prjg ni uPravićena' sprejema kodirani radijski 

">% k«- 
^hte? i2kliuCnih 

Zahtevki 
168. člen 

pravic iz tega zakona lahko upraviče- 

kršiicu n 
kršitvn PrePovedo priprave za kršitve, samo kršenje in 

J m- (Prepovedna ali opustitvena tožba); 
tve kfSilec na,0iba)Ods,ran' stanje, ki je nastalo s kršitvijo (odstrani- 

? s« u 
5u

deia, izveriK' predrugačijo protipravni primerki in emba- e ali drugih predmetov varstva po tem za- 

|(^| S© 
a" druni0 ali Pr®drugačijo matrice, negativi, plošče, 

S. Sr®dstva, s katerimi je bila storjena kršitev; 
a,i predrugačijo naprave, ki so edinole ali 

j rSilca- 'ene za kršitev pravic po tem zakonu in so 

V°t>Ln6 SOdba nK ■ jn objavi na stroške kršilca v javnih glasilih 
P)Dm nacin, ki ga določi sodišče. 

'ra"*e Prei^nie9a odstavka ne veljajo za arhitek- 
°koiiJ!*en i® uničenje ali predrugačenje objekta Clne primera opravičljivo. 

(3) Namesto zahtevkov iz 3. ali 4. točke prvega odstavka tega 
člena lahko upravičenec zahteva, da mu kršilec ali lastnik 
prepusti primerke ali sredstva iz teh točk za plačilo proizvod- 
nih stroškov. 

Civilna kazen 
169. člen 

(1) Če je bila materialna avtorska pravica ali druga pravica 
avtorja iz tega zakona kršena namerno ali iz hude malomarno- 
sti, lahko upravičenec zahteva povrnitev dogovorjenega ali 
običajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno uporabo, 
povečanega do dvesto odstotkov, ne glede na to ali je zaradi 
kršitve pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne. 

(2) Pri odločanju o zahtevku za plačilo civilne kazni in odmeri 
njene višine sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti 
pa stopnjo krivde kršilca, velikost dogovorjenega ali običaj- 
nega honorarja ali nadomestila ter preventivni namen civilne 
kazni. 

(3) Če je premoženjska škoda večja od civilne kazni, ima 
upravičenec pravico zahtevati razliko do popolne odškod- 
nine. 

Denarno zadoščenje za nepremoženjsko škodo 
170. člen 

Neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če pre- 
moženjske škode ni, lahko sodišče prisodi avtorju ali izvajalcu 
pravično denarno odškodnino za pretrpljene duševne bole- 
čine zaradi kršitve njegovih moralnih pravic, če spozna, da 
okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in njihovo traja- 
nje, to opravičujejo. 

Začasne odredbe 
171. člen 

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da je njegova izključna 
pravica iz tega zakona kršena, lahko sodišče na njegov pred- 
log izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarnih zahtev- 
kov po tem zakonu, zlasti pa: 

1. da se zasežejo, izključijo iz prometa in shranijo primerki, 
sredstva, naprave in z njimi povezane listine; 

2. da se prepovejo grozeče kršitve ali nadaljevanje že začetih 
kršitev; 

3. da se izvršijo drugi podobni ukrepi. 

(2) Če obstaja utemeljena bojazen, da zavarovanja iz prejš- 
njega odstavka kasneje ne bo mogoče izvesti, lahko sodišče 
izda in izvrši odredbe iz prejšnjega odstavka brez poprejš- 
njega obvestila in zaslišanja nasprotnika. 

(3) Postopek z začasnimi odredbami je nujen. 

(4) Za postopek za izdajo začasne odredbe se uporabljajo 
določbe zakona o izvršilnem postopku, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Zavarovanje dokazov 
172. člen 

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da je njegova izključna 
pravica iz tega zakona kršena in da obstaja utemeljena boja- 
zen, da bodo dokazi o tej kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bo 
mogoče izvesti, lahko sodišče na njegov predlog izvede te 
dokaze brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotnika. 

(2) Izvedba dokazov po prvem odstavku tega člena lahko 
obsega ogled (prostorov, poslovne dokumentacije, inven- 
tarja, baz podatkov, računalniških pomnilnih enot ali drugih 
stvari itd.); pregled in izročitev listin; zaslišanje prič; določitev 
in zaslišanje izvedencev. 

(3) Sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje 
dokazov, se skupaj s predlogom vroči nasprotniku ob samem 
izvajanju dokazov, če to ni mogoče, pa takoj ko je mogoče. 
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Zoper ta sklep ni pritožbe. 

(4) Postopek za zavarovanje dokazov je nujen. 

(5) Za postopek za zavarovanje dokazov se uporabljajo 
določbe zakona o pravdnem postopku, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

2. oddelek 
UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARSTVA 

Dolžnost obveščanja 
173. člen 

(1) Upravičenec lahko zahteva od oseb, ki imajo kakršnokoli 
zvezo s kršitvijo pravic po tem zakonu (proizvajalec, tiskar, 
uvoznik, dobavitelj ali posestnik primerkov ali sredstev, 
s katerimi je bila kršena pravica), da mu nemudoma sporoči 
podatke in predloži listine v zvezi s kršitvijo. 

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja, če so izpolnjeni 
pogoji, pri katerih lahko priča v pravdnem postopku odreče 
pričanje ali odgovor na posamezna vprašanja. 

(3) Če osebe iz 1. odstavka tega člena ne sporočijo podatkov 
ali predložijo listin, s katerimi razpolagajo, odgovarjajo 
odškodninsko za škodo, ki nastane zaradi take opustitve. 

Carinski ukrepi 
174. člen 

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da bi bila z uvozom 
določenega blaga v državo njegova izključna pravica iz tega 
zakona kršena, lahko carinski organi na njegov predlog odre- 
dijo: 

1. da lahko upravičenec ali njegov zastopnik pregleda to 
blago; 

2. da se to blago zaseže, izključi iz prometa in shrani. 

(2) V predlogu iz prejšnjega odstavka mora upravičenec pred- 
ložiti carinskim organom podroben opis blaga, zadovoljive 
dokaze o svojih izključnih pravicah in njihovi verjetni kršitvi. 
Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec založiti varš- 
čino za morebitno škodo, ki bi nastala s temi ukrepi. 

(3) Carinski organi morajo o sprejetih ukrepih nemudoma 
obvestiti uvoznika in prejemnika blaga. Carinski organi prekli- 
čejo sprejete ukrepe, če upravičenec v sedmih dneh ne vloži 
tožbe ali ne začne kakšnega drugega postopka v opravičilo 
sprejetih ukrepov. 

Register 
175. člen 

(1) Zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov lahko 
imetniki pravic iz tega zakona vpišejo ali shranijo izvirnike ali 
primerke svojih del, fonograme, videograme ali predmete 
kake druge svoje pravice v register zavarovanih del pri pri- 
stojni organizaciji. 

(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da ustrezne 
pravice na registriranih delih obstajajo, in da pripadajo tisti 
osebi, ki je v registru označena kot njen imetnik. 

(3) Register iz prvega odstavka tega člena je za določeno 
vrsto del eden za vso državo, je javen in ga vodi organizacija, 
ki jo za to pooblasti minister, pristojen za kulturo. 

(4) Če nastane dvom, ali gre za avtorsko delo, daje mnenje 
organizacija iz prejšnjega odstavka. 

(5) Določbe tega člena nimajo nobenega vpliva na nastanek in 
varstvo pravic po tem zakonu. 

Znaki o pridržanih izključnih pravicah 
176. člen 

(1) Izključni imetniki avtorskih pravic iz tega zakona lahko 

C P'" 

10' 

opremijo izvirnik ali primerke svojega dela z znakom 
svojim imenom ali firmo in letom prve objave. 

(2) Izključni imetniki pravic na fonogramih iz 
lahko opremijo izvirnik in vse primerke ali njinO*. 
svojega izdanega fonograma z znakom P pred svojim 
ali firmo in letom prve izdaje. 

MMj (3) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, daip 
izključne pravice na delih oz. fonogramih, ki ?° ^0Die« 
z znaki iz tega člena, in da pripadajo tisti osebi, Ki J 

ine*'' 

z znaki iz tega 
znaku navedena. 

(4) Določbe tega člena nimajo nobenega vpliva na nasta 
varstvo pravic po tem zakonu. 

Osmo poglavje 
RAZMERJA S TUJIMI ELEMENTI 

Splošno 
177. člen 

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji in imetnik" _ 
pravic, ki so državljani Republike Slovenije aH 
sedež v Republiki Sloveniji. 

ko var5"i (2) Tuje fizične ali pravne osebe (tujci) uživajo ena 
kot osebe iz prejšnjega odstavka, če tako določa » ^ 
mednarodna pogodba, ki velja v Republiki Slovemj> 
podana dejanska vzajemnost. 

uživajo (3) Ne glede na druge določbe tega poglavja u 
varstvo po tem zakonu: 

•od'* 

1. glede moralnih pravic — v vsakem primeru; 
Ivtf 

2. glede sledne pravice in pravice do nadomestila 
ali drugo lastno reproduciranje - pod pogojem 
vzajemnosti. 

(4) Vzajemnost mora dokazati tisti, ki se nanjo sklicU' 

Avtorji 
178. člen 

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi avtorji: 

1. ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji; anapflfjj; 
2. glede tistih del, ki so v Republiki Sloveniji iz«».j dri*'j, 
pa v 30 dneh od dneva, ko so bila izdana v kakšni0 jedel 
3. glede filmskih del, katerih producent ima sv 
prebivališče v Republiki Sloveniji; 

4. glede arhitekturnih in likovnih del, ki so kot 
ali njen trdni sestavni del na ozemlju Republike 

(2) Če je avtorsko delo ustvarilo več avtorjev, 
po tem zakonu vsi, če vsaj eden od njih izpolnjuj 
pogojev iz prejšnjega odstavka. 

Izvajalci 
179. člen 

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi izvajalci- 

1. ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji; g 
S'° 2. katerih izvedbe potekajo na ozemlju Republik0 ^ 

ki užival 3. katerih izvedbe so posnete na fonograme, 
po tem zakonu; 

A 
4. katerih izvedbe so zajete, ne da bi bile PoS" stvo P 
grame, v oddajah RTV organizacij, ki uživajo va 
zakonu. .p« 

(2) Če sodeluje pri izvedbi več izvajalcev, u*'v.ain 
tem zakonu vsi, če je vsaj eden od njih državij j 
Slovenije ali ima prebivališče v Republiki Sloven 
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^kvajalcl fonogramov, filmski producenti in založniki 
180. člen 

Pl° tem zakonu uživajo tudi proizvajalci fonogra- 
^'Prvii pHt„_?ro^ucen,i' kater'h fonogram ali videogram je 

sobnih 0 P°teni zakonu uživajo tudi založniki glede svojih 
izdana n 

|3[avic' če ie njihova izdaja v Republiki Sloveniji 
drugj državi 8" V 30 dneh od dneva' ko ie bi,a izdana v kakšni 

RTV organizacije 
181. člen 

VarstVo 
P'ena5aiQ° tem zakonu uživajo tudi RTV organizacije, ki 
Nike Slovenj0'9 odda'e po oddajnikih, ki so na ozemlju Repu- 

■ Posnet v Republiki Sloveniji. 

^ ^jo jrrj zakonu ve? '^e sorodnih pravic, ki uživajo varstvo po tem 
a PoteseJ

a'0 roki traiania teh pravic iz tega zakona, s tem 
^tere držaU|na|kaSne|e na dan' ko Poteče varstvo v državi, 

ali$i od rr\l so ali kjer imajo sedež, in da ne morejo biti 
°d rokov po tem zakonu. 

Priobčitev javnosti po satelitu 
,(l 183. člen 

' Varstvo 
50r°đnih rir'

>0. tem zakonu uživajo tudi avtorji in imetniki 
r^aja So 

avi?j' ka'erih delo, izvedba, fonogram, film ali 
v®nijj vnfi' ■ eni Javr>osti po satelitu, če se v Republiki 

k aciie ustrp6)0 pod nadzorom in odgovornostjo RTV orga- 
nsko verin n' Pro9ramski signali v neprekinjeno komuni- 'go, ki vodi k satelitu in nazaj na zemljo. 
' VarStV0 ^ ^ po prejšnjem odstavka velja tudi, če 

P'SnaŠaioP*,b,iki Sloveniji usmerjevalna postaja, iz katere se il0 Programski signali, ali 
i® V Pg 

C'a' ^ ie nar'l
S,oveni)< ustanovljena radiodifuzna organiza- °ctla priobčitev javnosti po satelitu. 

Primerjava rokov trajanja 
182. člen 

:?0rii in i 

Apatridi in begunci 
184. člen 

9a ni m0rT^n'k' sorodnih pravic, ki nimajo državljanstva 
s> k0. j>°će ugotoviti, uživajo enako varstvo po tem 

Prebivaijr|av''an' ^ePu'3''ke Slovenije, če imajo v njej 
(2)C6ni[ti . ' 8' 
Suspubli^lc,pre'3'.v?''5ča ali ga ni mogoče ugotoviti, uživajo 

niie čb • en'J' enako varstvo kot državljani Republike 
(?) Č6 ' ° V nje' svo'e biva,išče 

liah®' uiivaio>u ?ePubiiki Sloveniji niti prebivališča niti biva- 
r^ve V L P.ubiiki Sloveniji enako varstvo kot držav- 

'4) D | ' 'mai° svoje prebivališče oz. bivališče. 

&*nihPravit-'ena ve'jai° ,udi za avtorje in imetnike 
F,ePublik'o' 'mai° P° mednarodnih pogodbah ali pred- *e Slovenije status begunca. 

določbe 

L1)? 185. člen 

Poti 

"r6krS9na,TlO Ita, ■■ k| j, s®k praVn 
,0 najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 

tret? đ°Volie oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
no -Potem 3 avtoria v primerih, ko je tako dovoljenje r*dioJžv8de i 2akonu, reproducira, distribuira, da v najem, 

''tiiort-^rio odrtn° prenese' javr>o predvaja, javno prikaže, 
u*no ^h!3'3, radiodifuzno retransmitira, sekundarno oadaja, predela ali filmsko priredi delo (22. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Primerki avtorskega dela in naprave za njihovo reproduci- 
ranje se vzamejo. 

186. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki brez dovoljenja proizvajalca fonogramov, filmskega produ- 
centa ali RTV organizacije v primerih, ko je tako dovoljenje 
potrebno po tem zakonu, reproducira, distribuira ali da 
v najem fonogram, videogram ali oddajo (130., 135. in 139. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Fonogrami, videogrami in drugi nosilci oddaj ter naprave 
za njihovo reproduciranje se vzamejo. 

187. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
če 

1. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku sporedov 
uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek 161. člena); 

2. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku podatkov 
o novem lastniku in prodajni ceni izvirnikov likovnih del (peti 
odstavek 161. člena); 

3. na zahtevo upravičenca ne pošlje nemudoma podatkov ali 
ne predloži listin v zvezi s kršitvijo pravic po tem zakonu (prvi 
odstavek 173. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Deseto poglavje 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

188. člen 

(1) Določbe tega zakona o nadomestilu za privatno ali drugo 
lastno reproduciranje (37. do 39. člen) se začnejo uporabljati 
po dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

(2) Vlada izda predpis iz prvega odstavka 39. člena tega 
zakona najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega za- 
kona. 

189. člen 

(1) Organizacije avtorjev, ki so pred uveljavitvijo tega zakona 
kolektivno uveljavljale avtorske pravice po 91. in 93. členu 
zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, p. 34/78, 
24/86, p. 75/89, 21/90), lahko nadaljujejo z delom brez dovolje- 
nja ministra, dokler minister ne izda dovoljenja za kolektivno 
uveljavljanje istih pravic kolektivni organizaciji, ki izpolnjuje 
pogoje iz tega zakona. 

(2) Tarife, ki so jih sprejele organizacije avtorjev pred uveljavi- 
tvijo tega zakona na podlagi 91. a člena zakona o avtorski 
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pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, p. 34/78, 24/86, p. 75/89, 21/ 
90), se uporabljajo do uveljavitve splošnih ali posebnih tarif 
na podlagi 155. člena tega zakona. 

(3) Če se v roku enega leta od uveljavitve tega zakona ne 
ustanovijo ustrezne kolektivne organizacije, lahko minister 
izda začasno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje določenih 
pravic pravni osebi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 151. člena tega 
zakona, v katerem določi rok in pogoje za začasno kolektivno 
uveljavljanje pravic. 

190. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pogodbe ali dejanja 
uporabe, ki so bile sklenjene ali izvršene pred njegovo uvelja- 
vitvijo. 

191. člen 

Določbe tega zakona o računalniških programih in bazah 
podatkov se uporabljajo tudi za računalniške programe in 
baze podatkov, ki so bili ustvarjeni pred dnem njegove uvelja- 
vitve, če se s tem ne posega v pogodbe in pravice, ki so bile 
sklenjene ali pridobljene do tega dne. 

192. člen 

Za pogodbe o uporabi del in predmetov sorodnih pravic, ki 
bodo veljale na dan uveljavitve tega zakona, se njegove 

določbe o javni priobčitvi po satelitu uporabljajo še|e ^ 
1.1.2000 dalje, če bodo takrat še veljale. 

193. člen 

(1) Določbe tega zakona o trajanju pravic se uPor |£L|vi 
tiste pravice, ki po dosedanjih predpisih na dan uveij 
tega zakona še trajajo. 

(2) Za pravice, uvedene s tem zakonom, se za njihovo traia' 
uporabljajo določbe tega zakona. 

194. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha upo^j 
zakon o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19"8' p 

24/86, p. 75/89, 21/90). 

(2) Z dnem, ko začne veljati kolektivna avtorska P0^ peltJ 
splošna tarifa za ustrezne kategorije avtorskih ci • ^ ju 
veljati Samoupravni sporazum o pravicah, obvezn 
odgovornostih založniških organizacij in avtorjev Pr 

nju pogodb (Uradni list SRS 7/88). 

195. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne,n 

Republike Slovenije. 

listu 

OBRAZLOŽITEV 

Splošne določbe 

Prvo poglavje ZASP določa, da naj bi se z njim sistemsko in 
celovito uredilo celotno področje avtorskega prava, ki obsega 
avtorsko pravico (avtorsko materialno pravo in avtorsko 
pogodbeno pravo), sorodne pravice (pravice umetnikov izva- 
jalcev, proizvajalev fonogramov, filmskih producentov, RTV 
organizacij in založnikov), individualno in kolektivno uveljav- 
ljanje pravic, sodno in drugo varstvo pravic ter mednarodna 
razmerja (prim. sistematiko zakona na začetku besedila). 
S tem bo pregledno in na enem mestu urejena celotna tema- 
tika, kar je v skladu z modernimi rešitvami v Evropi (npr. 
avtorski zakoni Francije, Španije in Švice, prim. podatke v Pri- 
logi 1). - Tako bo izven zakona urejena samo kazensko- 
pravna problematika avtorskega prava, ki je v skladu z ukinja- 
njem t. i. stranske kazenske zakonodaje uvrščena v novi 
Kazenski zakonik Republike Slovenije. 

Predlog ZASP v prvem in generalnem členu napove, da varuje 
dela avtorjev na področju književnosti, umetnosti, znanosti in 
drugih ustvarjalnih področjih. Ta področja so nato v 5. členu 
predloga ZASP dodatno opredeljena. Dikcija prvega člena je 
povzeta po Bernski konvenciji, primerjalnem pravu in dok- 
trini. Kakšno dodatno opredeljevanje področij v tako sploš- 
nem členu bi bilo kazuistično, nikoli ne bi moglo zajeti vseh 
ostalih možnih področij ustvarjalnosti in tudi ni običajno 
v primerjalnem pravu. 

Med splošne določbe so uvrščene nekatere najnujnejše 
legalne definicije, ki so potrebne in pomembne za celoten 
zakon. Vsi pojmi v členih 2 do 4 ZASP temeljijo na določbah 
ali izkušnjah tuje in konvencijske zakonodaje ter sodne 
prakse: - javnost (člen 9/3 in 19/1 a) švicarskega zakona, člen 
15/3 nemškega avtorskega zakona); - objava (člen 6/1 nem- 
škega avtorskega zakona, člen 8 avstrijskega avtorskega 
zakona); - izdaja (člen 3/3 Bernske konvencije, člen 9 avstrij- 
skega avtorskega zakona); fonogram (člen 3b Rimske kon- 
vencije); - videogram (člen 2/1 Direktive EGS o najemu in 
sorodnih pravicah v zvezi s členom 16/2 nemškega zakona). 

Avtorsko delo 

Pojem avtorskega dela je osrednje vprašanje avtorskega 
prava. Predlog ZASP (5. člen) sledi primerjalnemu in konven- 
cijskemu pravu. Pri definiciji varovanih del je bistveni prvi 

odstavek tega člena, ki avtorsko delo opredeli 
alno intelektualno stvaritev z nekega ustvarjalnega P 
ki je izražena. ^ 

Naštevanje kategorij del v drugem odstavku 5. ^er^Mj Jf. 
samo eksemplifikativno. - Pri pisanih delih je P0* ^ I* 
števana Direktiva EGS o računalniških Programih, P 
treba slednje uvrstiti med knjižna dela (enako ryi,ps 
deva Protokol k Bernski konvenciji in sporazum Tn> ger^' 
S tem je za programe zagotovljena naveza na siste ^ je 
konvencije in njenega varstva. - Pri arhitekturni" 
kategorija prvič dobila posebno mesto s tem, da je ( ji ? 
kategorije likovnih del. Poudarjena je tudi Pose. K 
varuje tako skica in načrt, kakor tudi njuna [ o0$eb^ 
zgrajeni objekti, izvedeni krajinski parki). Ostale P ■"> 
teh del, zlasti kot splošnih kuturnih dobrin tn, nj prPO 
kulturne dediščine, pa bodo morali urediti drug, - 
(zakon o kulturni dediščini, zakon o urejanju Pr0 ?vaivi 
študijami in podobnimi pisanimi deli ter predstavi' ' 
stvene ali izobraževalne ali tehnične narave je tre" 
primere kot so npr. znanstvene ali uporabne študij*'■ 
valne projekte in programe, raziskovalne naloge ip 'ggst^Zf 
zakonu bodo mnogo jasneje kot dozdaj urei.„s\ov),fL 
avtorskega dela (6. člen: osnutek, sestavni deli, na ,Q 0. 
predelave avtorskih del (7. člen). - Pri zbirkah je gjrt^- 
omemba baz podatkov, kar je v skladu s predlog0" 
EGS o bazah podatkov in Protokolom k Bernski * 

Nevarovane stvaritve 

V skladu s primerjalnim pravom in avtorskopravn r0 
predlog zakona v 9. členu ureja klasične primere gVg(\t ^ 
iz praktičnih, javnih ali drugih razlogov niso v /pieleLt 
avtorska dela, pa čeprav gre lahko za individuain „gdO^ 
alne stvaritve, ki so izražene. - Ideje, načela ' 
splošne invencije ne morejo biti varovane, ker J ((l 
pravica po svoji naravi monopolna; avtorskopra peg>j 
teh kategorij bi bilo v nasprotju s svobodo zn* jj e<lj 
umetniškega ustvarjanja (člen 59 Ustave). G. n g/2 ll\c) 
temeljnih naukov avtorskega prava (podobno ^' ,n0 Prfji 
o industrijski lastnini Slovenije in primerja1 ^ j 
- Splošni in posamični akti, kot npr. zakoni 
odločbe ipd., ki so postali uradni, so javnega pof? . ti 

~ velja' j 

P1 

ina 

teh aktov (npr. osnutke zakonov ali arbitražnih od 
mogoče avtorskopravno omejevati. To pa ne i iS" 
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%i za sofisticirane stvaritve; enako to ne more vedno 
itbrtb im

rafne državne evidence ali kartografska dela, na 
'^'iisken 0 avtorske pravice država (tako npr. člen 7/2 
folklorna *y*°rskoga zakona za državna kartografska dela). Pa je treha Praviloma nimajo znanega avtorja, vrhu tega 
hvdniiorr>ogočiti prosto obdelavo ali predelavo teh del varovani kot avtorski deli). 
Ittor 

hleh 'neio gufn 
Gorsko d JSt^ ki temeli< na šoli naravnega prava, pove, da " "slaie J°, vselej nastane pri fizični osebi, ki ga je ustvarila. 

avtor,. 2 oddelka drugega poglavja ZASP (dom- 
!t"0' 3Worci an°nimna dela, psevdonimna dela, soavtor- 

lerialn U£CT"" oev 'emeijijo na soauurun tvoiivau em Pr3vu in na Bernski konvenciji. 
^"'»ka pravica 

s'sWce fem°Ć/ba 2 oddelka drugega poglavja ZASP o izvoru 
^Pada avtr>e na ^ol' naravnega prava: avtorska pravica 
rt '■ Zakon U na podla9' same stvaritve dela, po sami naravi 

a vjenn ne ustanavlja avtorske pravice, temveč samo Podrobnejšo vsebino in obseg. 
avt 

!Sra"e (rrtoraiSl<e prav'ce opredeljujejo upravičenja različne 
Vljudnost) premo*eniska 'n druga) ter njena absolut- 

^ avtorske pravice 

(Pr!aa
S'Č^ moralnih avtorskih pravic v členih 16 do 19 

Predi/o Priznanje avtorstva, spoštovanje dela) 
J$l,i 9 jn sem na rešitvah švicarskega avtorskega zakona 
lisica konv '6-a zakona), s tem da so seveda upoštevani 
iffs*nia u Dni?0''3 ter drugo primerjalno pravo. - Pravica 

142 in reš'tve v italijanskem avtorskem zakonu 
h,tn Llil ji 7 frar>coskem Kodeksu intelektualne lastnine "Dr- C,~4I .... m Prerini!,' nemškem avtorskem zakonu (člen 42) in osta- 
J ,")antnh'pravu v skladu s temi določbami in zaradi 
lilnSI<6sar)ia n ln drugih tveganj naročnika avtor nima pra- 

^ delih ra^unalniških programih, bazah podatkov in 

K, 

Iv'?'1® (fo/f*SP so upoštevane vse do zdaj znane pravice 5/f/aw. '« IZ  «  •• ■  i   

'»//te 

[•'snu 

avt°rske pravice 

ZASP 
]j. '"(JU > 
L V 

^ternske konvencije in primerjalnega prava, 
ektivo EGS o najemu in sorodnih pravicah je lo 'ri?" uPoštg""vu 0 najemu m sorodnih pravicah je 

a/° drža*303 nova Prav'ca dajanja v najem, pravica, ki O lak
ave članice Evropske skupnosti urediti v svojih 

Irn.^ciran.^dajah najkasneje do 1.7.1994. - Pri pravici 
objjtf 'e naveden tudi primer shranitve dela v elek- 

%i"' " ^24 Jjar i6 Pomembno za t. i. »electronic publis- 
(J*, ki Wcliuč nu ^A^P je na novo urejena pravica distribu- 

Prodaini6 ludi uvoz- Toie pomembno zaradi prepre- 
*1»! '°"°Qram Piratskih kopij del in t.i. paralelnih uvozov, 
f'j)e Sf" oblik V' ~ Določt}e ZASP o pravicah uporabe dela 
'jj,o^ega i ' uPoštevajo Bernsko konvencijo in definicije 
%?ai,Hzneoa 

Svicarskega avtorskega zakona. - Pri pravici 
S pSfms/je /o Oddajanja (30. člen) in pravici radiodifuzne 

s/o ■ 0 sat i ^len) so bili med drugim upoštevani Direk- 
'iiirinnt!- kabelski retransmisiji, Direktiva EGS zakon o javnih glasilih (Uradni list RS 18/94). 

"9e Pf8W( ce 

%'Ca dost 
fe?,!*.'zv'rniku ali primerku dela in izročitve (34. 

J''e nai°n°m 27a6"9 V s !>v'carskim (člen 14) avtor- 
se aSt' 

oje° Tišina 3 % enaka ureditvi v francoskem Kodeksu 

avtorja 

/6 h \ dosew'aSf' pr' dostopu gre za pomembno pravico, 
/o anJe pravo ni urejalo. - Sledna pravica (35. 

sP'ošno urejena v 
,r>t*kuk°)e Italiia) i i 

J i6 

Solastnin- 

pravica (35. 
skladu s primerjalnim 

in Bernsko konvencijo, 

far; *tbe
pr*vica V primerjavi z drugimi ureditvami pa 

■riie't%mejena samo na iavni sektor prodaje "d ), temveč na vse prodaje. 

Pravica javnega posojanja (36. člen ZASP) v celoti sledi določ- 
bam Direktive EGS o najemu in sorodnih pravicah. Poleg 
izrecnih izjem po sami Direktivi je v predlogu zakona iz 
pravice posojanja izključeno posojanje književnih del: avtor- 
jem ne pripada t.i. bibliotečna tantiema za posojo knjig. Tak 
predlog rešitve je v skladu s poslanstvom knjižnic in njihovim 
gmotnim stanjem, saj ni mogoče s tem avtorskim nadomesti- 
lom še dodatno obremeniti javnih knjižnic ali celo njihovih 
uporabnikov. V primeru uvedbe bibliotečne tantieme posa- 
mični avtorji tudi ne bi bistveno pridobili, saj so tantijeme 
majhnega obsega, vrhu tega pa bi šel precejšen del teh 
tantiem v tujino zaradi tujih avtorjev. V Evropski uniji se o tem 
vprašanju niso mogli zediniti in je zato Direktiva EGS 
o najemu in sorodnih pravicah namenoma pustila odprte vse 
možnosti (glej člen 5/3), medtem ko je iz pogajanj o Možnem 
Protokolu k Bernski konvenciji ta pravica odpadla, predvsem 
zaradi poslanstva javnih knjižnic. - Predloge, da bi se iz 
zbrane bibliotečne tantieme ustanovil poseben sklad za spod- 
bujanjanje ustvarjalnosti (npr. za štipendiranje), s katerim bi 
upravljale same knjižnice, pa ne more urejati avtorski zakon, 
saj to ni vprašanje avtorskega prava. 

Pri pravici do nadomestila za privatno in drugo lastno repro- 
duciranje (37. člen ZASP) gre za vrsto avtorskega plačila, ki 
pripada avtorjem, ker le-ti s presnemavanjem ali fotokopira- 
njem za privatno uporabo ali drugo lastno uporabo (npr. 
v firmah), ki je sicer dovoljeno, izgubljajo pomemben del 
honorarjev. Ta pravica je uvedena že v skoraj vseh evropskih 
državah, tudi vzhodnih. Nadomestilo se pobira posredno, t.j. 
v okviru cene za naprave za reproduciranje, za prazne nosilce 
in po prometu fotokopirnic, nato pa razdeljuje avtorjem preko 
kolektivnih organizacij. Predlog zakona ustanavlja pravico do 
nadomestila in določa pogoje zanjo, medtem ko je zaradi 
praktičnosti določitev zneskov in njihovo valoriziranje dano 
v pristojnost Vladi. Zaradi večje jasnosti je v Prilogi 2 prikazan 
predlog ustrezne Uredbe s posameznimi zneski, ki se zgledu- 
jejo po členu 54 nemškega avtorskega zakona. Višina nado- 
mestil bo torej z Uredbo določena glede na podobne rešitve 
v Evropi. - Privatno in drugo lastno razmnoževanje ni možno 
pri bazah podatkov in računalniških programih, ker se ti 
uporabljajo na specifičen način. - Zaradi množičnosti in 
nepreglednosti privatne in druge lastne uporabe lahko avtorji 
svoje pravice do nadomestila uveljavljajo samo preko kolek- 
tivne organizacije (gl. Šesto poglavje ZASP o kolektivnem 
uveljavljanju). Ker te še niso ustanovljene, je v predlogu 
zakona določen prehodni rok dveh let, po katerem se bo ta 
pravica začela izvajati (gl. 188. člen). 

Razmerje med avtorsko pravico In lastninsko pravico 

5. pododdelek 3. oddelka drugega poglavja ZASP obravnava 
občutljivo razmerje dveh absolutnih pravic, na katero opo- 
zarja zlasti pravna doktrina in je v primerjalnih zakonodajah 
urejeno samo delno in pravno nekonsistentno. Sistematično 
je to vprašanje prva uredila Švica, druga naj bi bila Slovenija. 
- Avtorska pravica na delu in lastninska pravica na primerku 
dela sta pravnosistemsko, pa tudi zaradi različne narave, 
predmeta, vsebine in trajanja ločeni in neodvisni pravici (40. 
člen ZASP). Zaradi možnih konfliktov, nejasnosti v praksi in 
glede na tuje vzore (npr. člen L. 111 -3/1 francoskega 
Kodeksa o intelektualni lastnini, člen 202 avtorskega zakona 
ZDA) pa je treba to tudi normativno opredeliti. - Na to 
načelno določbo se navezujejo še druge pomembne določbe 
zakona, npr. ločenost pravnega prometa obeh pravic (41. člen 
ZASP), posebno premoženje zakoncev (42. člen ZASP), uniče- 
nje izvirnika dela (45. člen ZASP) in drugi posegi lastnika itd. 
Določbe o uničenju izvirnika dela se zgledujejo po sodobnih 
predlogih v doktrini in ureditvi v novem avtorskem zakonu 
Švice (člen 15). To vprašanje pa je seveda obravnavano samo 
z vidika avtorskega prava in ne posega v morebitne spomeni- 
škovarstvene režime, ki imajo prednost. - Urejeno je tudi t.i. 
pravilo konzumacije (43. člen ZASP), po kateri je avtorjeva 
pravica distribuiranja izčrpana in ugasne, ko je primerek dela 
v soglasju z avtorjem prvič prodan. S tem je določena meja 
pravici distribuiranja, po prodaji primerka deia lahko lastnik 
ta primerek prosto prodaja naprej. Izčrpanje pravice distribu- 
iranja /preživil pravica uvoza primerkov dela iz tujine. Z avtor- 
jevo pravico uvoza se želijo preprečiti predvsem t.i. paralelni 
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uvozi, s katero bi se lahko spodkopalo avtorjevo izkoriščanje 
dela v določeni državi. Podobne rešitve so predvidene v itali- 
janskem avtorskem pravu (člen 17), v švicarskem avtorskem 
pravu (člen 12), v nemškem avtorskem zakonu (člen 17/2) ter 
v praksi Evropskega sodišča. Direktive EGS predvidevajo izčr- 
panje pravice distribuiranja za območje celotne skupnosti. 

Vsebinske omejitve avtorske pravice 

V 4. oddelku Drugega poglavja ZASP so urejene omejitve 
avtorske pravice. Zaradi interesov skupnosti ali drugih intere- 
sov je v določenih primerih treba omejiti avtorjev monopol na 
njegovem delu. Po vzorih v tujem in konvencijskem pravu 
(zlasti avtorski zakon Švice in Bernska konvencija) bo zakon 
uredil posamezne primere omejitev, pri čemer je treba iskati 
ravnotežje med interesi skupnosti ali drugimi interesi ter 
interesi avtorja. Že v uvodnem 46. členu so zato predvidene tri 
»varovalke«, in sicer predviden namen (člen 10 Bernske kon- 
vencije), dobri običaji (člen 10 Bernske konvencije) in zakoniti 
interesi avtorja (člen 9/2 Bernske konvencije). V tej luči je 
treba presojati vse posamezne omejitve avtorske pravice. 

Druge določbe o prosti uporabi temeljijo na Bernski konven- 
ciji in zakonodajah najpomembnejših evropskih držav, članic 
EGS. Zakonite licence pri pouku in periodiki, svoboda obveš- 
čanja, pouk, zasebno in drugo lastno reproduciranje, pravica 
citata, nebistvene pritikline, proste predelave, prosti katalogi 
galerij itd. so urejeni sistematično in po sodobnih spoznanjih 
tuje doktrine in sodne prakse. 

Časovne omejitve avtorske pravice 

5. oddelek Drugega poglavja ZASP v celoti temelji na Direktivi 
EGS o trajanju avtorskih in sorodnih pravic. Po tej Direktivi se 
bodo roki trajanja v vsej Evropski uniji izenačili na 70 let po 
smrti avtorja (za avtorske pravice) in 50 let (za sorodne pra- 
vice) po drugem dogodku. - Predlagano je, da po preteku 70 
let post mortem auctoris preneha celotna avtorska pravica, 
vključno z moralnimi. To je v skladu ureditvijo v nemškem 
avtorskem zakonu (gl. par. 64) in z novejšimi predlogi dok- 
trine, po katerih naj se posmrtno varstvo moralnih pravic po 
preteku rokov trajanja uredi v okviru varstva kulturne dediš- 
čine. To vprašanje namreč ne spada več v okvir avtorskega 
prava: zlasti zaradi problema določitve ustanove (organa, 
službe), ki bi izvajalo postmortalno varstvo, ter kriterijev, po 
katerih naj se presojajo in varujejo moralne pravice npr. 
nekega avtorja izpred več stoletij. 

Avtorska pravica v pravnem prometu 

Tretje poglavje ZASP ureja pravni promet z avtorsko pravico. 
Moralne avtorske pravice (prva objava, navedba avtorstva, 
spoštovanje dela, skesanje) po avtorskih zakonih praktično 
vseh evropskih držav niso prenosljive. Gre namreč za upravi- 
čenja, ki so vezana na osebnost avtorja in so kot taka zunaj 
pravnega prometa (tako tudi 69. člen ZASP). 
Predlog zakona izhaja iz večinskega mnenja v doktrini, da so 
moralna in premoženjska upravičenja, ki izvirajo iz avtorske 
pravice, med seboj tesno prepletena in neločljivo povezana. 
Vsako moralno avtorsko upravičenje vsebuje tudi premoženj- 
ske konotacije in obratno (načelo monizma avtorske pravice), 
zaradi česar avtorska pravica ni niti čista premoženjska pra- 
vica, niti čista osebnostna pravica. To spoznanje ima za posle- 
dico: ker niso prenosljive moralne pravice, tudi avtorska pra- 
vica kot celota ni prenosljiva (69. člen ZASP); da so preno- 
sljiva posamična premoženjska upravičenja (70. člen ZASP); 
da je avtorska pravica tako kot večina pravic podedljiva, 
vendar po poteku roka trajanja kot celovita pravica preneha 
z vsemi svojimi upravičenji: da na avtorsko pravico ni mogoče 
seči z izvršbo (71. člen ZASP). 

Neprenosljivost se seveda nanaša samo na moralne avtorske 
pravice (in s tem na avtorsko pravico kot celoto), kar tudi 
varuje avtorja pred prenagljenimi in daljnosežnimi odloči- 
tvami. Sicer pa so materialne avtorske pravice prosto preno- 
sljive, kar v tem okviru omogoča prosto in neomejeno trženje 
dela po avtorjevi volji. 

Splošni del avtorskega pogodbenega prava 

Za prenos posamičnih materialnih avtorskih P'* j|j 
zakon postavlja v 2. oddelku tretjega poglavja vrsW^irl 0 
bodo preprečevala nejasna razmerja v praksi in s w ^ 
tavljala večjo pravno varnost za obe strani, tako za ai ^ 
tudi za naročnika oz. uporabnika. - Pravila o 
nosa, o prenesenih pravicah, o možnostih na ^ Jbjj(n0' 
nosa, o domnevah pri prenosu, o ničnosti, o °r!yui> 
o avtorskem honorarju itd. temeljijo na primerjalnem v 
primerjalni sodni praksi. 

Avtorske pogodbe ( 

V skladu z dosedanjo zakonodajo bo novi zakon ' 
niško pogodbo (85. člen), pogodbo o izvedbi t* ^#0 
pogodbo o naročilu avtorskega dela kot podvrstl' 
ške pogodbe. Rešitve temeljijo predvsem na ne ^ 
francoskem pravu. Pri tem je treba upoštevati, aay ^ 
loma za dispozitivno pravo, zaradi česar ni Pr'me\nri$wP 
normativno poseganje v to področje. Tak je bil P_ 
v tujih zakonodajah in mednarodnih konvencijah. ' ^ 
niški pogodbi je med drugim določena prednost 
založnika za t.i. electronic publishing. 

Delovno razmerje , 
i oi- 

Glede avtorskih del, ustvarjenih v delovnem 
delojemalcev, je treba poiskati ravnotežje med dei i 
ki je ustvaril delo (po načelu avtorstva avtorskaPr~.0M ttf 
najprej nastane pri njem), in delodajalcem, ki a po- 
daje plačo. Zakon v načelu določa, da se ma,er m le i3. 
po samem zakonu prenesejo na delodajalca, ven 
let, nato pa zopet pripadejo delojemalcu. ^en tjo/ef3 

tem določena prisilna licenca v korist 
S pogodbo je možna drugačna ureditev. ^ 

V določenih primerih bodo potrebne izjeme od reJ^ci i/Jjjj 
morebitni prenos avtorske pravice na *e L 
s pogodbo. Gre za primere, ko ustvaritev de d 
finančnega, organizacijskega ali drugega naPor, 
(npr. računalniški programi, baze podatkov, k°ie' 
Pri takih avtorskih delih je primerno, da se ustre^vjceP' 
položaj delodajalca z zakonsko določbo, da se P'a 

šajo nanj. 

Filmska dela ^ 

Podobno kot v primerjalnem pravu bo tudi n°jg/g. 
zakon v četrtem poglavju posebej uredil fi*ms Jndel<s>!,,A 
v ZASP se zgledujejo po ureditvi francoskega K . j3/' 
lektualne lastnine (npr. členi L. 113-7, L. ^ ^ r 
- 30, itd.), nemškega avtorskega zakona (tler'm piL- 
- ■ - y 4bis> ud. 
posebej upoštevana Direktiva EGS o na>e 
Bernske konvencije (člena 14 in 14bis) 

pravicah, ki ima nekatere posebne določbe o 
(npr. členi 2/2, 2/5, 2/7, 4/1, 13/4 itd.). Pravica fiMs* pO« 
centa kot sorodna pravica pa bo urejena v V 
o sorodnih pravicah (prim. 3. oddelek petega P°9 
členi 134 do 138). 

Računalniški programi J 
P 0 ^ • J® 

2. pododdelek četrtega poglavja ZASP sledi Prak'La 
Direktivi EGS o računalniških programih. E.vr0n0(iajsn'V 
namreč sprejela to Direktivo po dolgoletnih P natanj,i 
polemikah, tako da gre za zelo uravnoteženo 
besedilo. Zaradi občutljivosti rešitev v Direktivi soj.njfcj 
države praktično dobesedno sprejele v svoje i 
brez dodatkov ali popravkov. Direktiva EGS " '.7njfic|[ 

programih pomeni enega redkih primerov » 
evropskega prava. Zato je prav, da se k temu v e 
z enako vsebino priključi tudi Slovenija. 

Sorodne pravice - splošno 
.. jsttfjifti 

V petem poglavju ZASP gre za pravice, ki ne sto'Z^ 
kreacije tako kot avtorska pravica, temveč 
so podobne avtorskim ali se oDraviio v zvezi z de 
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l/fj 

"3 
praWc/ m 

za /azlične pravice, ki so se razvile ob avtorski 
niidj j" or'9inarno nastanejo pri drugih osebah, npr. umet- 
"Mnarnlf Pro'zvaialcu fonograma itd. Njihov temeljni 
dopolni nopravni akt ie Rimska konvencija iz leta 1961, 
hovo rLm pa i° Fonogramska konvencija iz leta 1971. Nji- 
i/ena Zasp'18 do avtorsl<e pravice opredeljuje določba 119. 
Saf/ v v, ' da se z varstvom sorodnih pravic ne sme pose- 
ftifco £if, P avtorske pravice, ki mora ostati neokrnjeno 
Q najem,.: Rimske konvencije, člen 14 Direktive EGS 

kaboiei!" sor°dnih pravicah, člen 5 Direktive EGS o satelitu retransmisiji). 
zakonodaj, Rimske konvencije in pravne dok- 

^htere di v 126 ■ 133- 13B- m 141 ■ &enu določa, da 
f'ivice (dJf £be 0 avtorski pravici veljajo tudi za sorodne 
'"bjitvs , razmerje do lastninske pravice, vsebinske 

' iaCetek tega rokov od koledarskega leta). 

bi'ektive p
r^oc'io so dobile sorodne pravice s sprejemom 

^""■eno i° naiemu 'n sorodnih pravicah, v kateri jim je 
vano °tn° drugo poglavje, ki je v predlogu ZASP 

Izvajalci 
^ Prvern 

Rirr^uCleJl<u Petega poglavja predlog ZASP sledi določ- 
i'1'Pravicah °nver>cije in Direktive EGS o najemu in sorod- 

Uroja Se tem pa dodatno in mimo teh dveh instrumen- 
'P'opnika J?ora,ne Pravice izvajalcev (122. člen) in položaj 

o trail .p'ne izvajalcev (121. člen). V skladu z Direktivo 
"Movega tr

nju Pravic predlog zakona določa 50-letni rok 
y«tUaiJ?n'a- Po priporočilu Svetovne organizacija za 
i POAig irJ-- ,n'no v Možnem Instrumentu (gl. Prilogo 1) 
, 9ledali<aJa ev 'z 3 člena Rimske konvencije upoštevani 
7»' tirkuii/-1 reiiserii. dirigenti orkestrov, vodje pevskih zbo- 4Sp) Kl umetniki in varietejski umetniki (člen 120/2 

i!s'r|bui>anf„m' umetnikov izvajalcev je pomembna pravica 
>*ASP)Č0t 'zkliučna (absolutna) pravica (5. točka 123. 
y*kih irL ,. nier>i podlagi bo možen bolj učinkovit pregon 
Lucije no n ln pl°šč' s tem, da bodo možne tudi kazenske 

žAsp o 0Vem Kazenskem zakoniku RS. - Določba pred- 
n/9"8 ko,ekP

edbi iz delovnega razmerja (126. člen) napo- 
ti Pri izvaiaYn° ali dru90 pogodbo, ki naj uredi ta vpraša- 
fa9 "a niih so namreč možne zelo različne situacije 

"l°9o(5e t ,0^° vrsto, število in način izvajanja ter je zato , zakonu postaviti enotno merilo za vse te primere. 

gramov 

» ef "a Doril 
lci!a fonograma je določena v 4. členu ZASP, in 

g/^egg a9' člena 3. b) Rimske konvencije in člena 16/2 
3u0vPaje l°iokega zakona Definicija proizvajalca fono- 
o8. "'"is ke k členu predloga ZASP ter je vezana na člen 
tJOno prei^lnVfnC'le' Pr' definiciji je treba izhajati iz med- 

zKušene in priznane definicije v Rimski konven- 

Na/emo 

o 1C'le (zia^i*1?.9 ZASP upošteva poleg določb Rimske kon- 
doii6^ in c ni ?0' 11' 12> tudi določbe Direktive EGS 
j Fon°°rodnih Pravicah (zlasti členi 6, 7, B in 9) ter 
iar.^9 knnp

ramske konvencije (zlasti člena 1 in 2). Fono- 
N/ konj"""*™ konvencije (zlasti člena 1 in 2). .  vencija iz leta 1971 je bila sprejeta predvsem 

- M,„ow h 'Ja distribuiranja in uvoza piratskih kopij 
siri8*8 Pra\j?r Podlog ZASP v svojem 130. členu posebej 

u s 61°° distribuiranja (vključno c nravi™ nun™) , . a r.    s pravico uvoza) 
*'<*h kot iki171 ® Direktive EGS o najemu in sorodnih 
%cr Varstvok 6no Prav,co- ie s tem zagotovljeno celo H' K°t f Rimski konvenciji in Fonogramski kon- 
% 

5e niciia fi| ,rar^'6đuje^!s^69a producenta v 134. členu predloga ZASP 
Oi J?skeqa p° definicijah v členu L. 132-23 in L. 215-1 
^ EG3 6^sa intelektualni 

n°ija ne 
intelektualne lastnine in členu 2/1 0 najemu in sorodnih pravicah. Ker Rimska Ufeia pravic filmskega producenta, so upošte- 

vane njegove pravice po Direktivi EGŠ o najemu in sorodnih 
pravicah (glej člene 2, 7 in 9). Pravice filmskih producentov se 
lahko nanašajo na filmska dela (torej avtorska dela) kakor tudi 
na zaporedja gibljivih slik (torej storitve, ki niso avtorska dela 
v smislu zakona). 

RTV organizacije 

Ureditev pravic RTV organizacij v 139. členu ZASP temelji na 
Rimski konvenciji (zlasti člen 13) in Direktivi EGS o najemu in 
sorodnih pravicah (zlasti členi 6/2 in 3, 7, 8/3, 9). RTV organi- 
zacije s to ureditvijo dobijo posebne, originarne pravice na 
svojih oddajah, kar je v svetu že dolgo priznano (mednarod- 
nopravno jih je uvedla Rimska konvencija iz leta 1961). 

Pravice založnikov 

V 5. oddelku petega poglavja predloga ZASP gre za dve novi 
pravici v našem pravu. Njun namen je, da spodbudita razisko- 
valno in znanstveno dejavnost za izdajo izgubljenih ali pozab- 
ljenih nezavarovanih del ali nove pristope k že izdanim neza- 
varovanim delom. - Prva (142. člen ZASP) se nanaša na prvo 
izdajo književnih del, ki so sicer v prosti uporabi, ker jim je rok 
trajanja že potekel. Ureditev v predlogu zakona se zgleduje po 
podobnih rešitvah v nemškem avtorskem zakonu (par. 71) ter 
v Direktivi EGS o trajanju pravic (člen 4). - Druga (143. člen 
ZASP) je povzeta po nemškem avtorskem zakonu (par. 70) in 
navedeni Direktivi (člen 5). 

Uveljavljanje pravic — splošno 

Sodobne avtorske zakonodaje (npr. Švica) dajejo velik pomen 
uveljavljanju pravic, tudi mednarodne skupnosti in organiza- 
cije (npr. EGS, VVIPO, GATT) temu vprašanju posvečajo 
posebno pozornost. Dosedanji avtorski predpisi pri nas tega 
praktično niso obravnavali, v predlogu ZASP pa mu je posve- 
čeno posebno šesto poglavje, ki temelji na sodobnih rešitvah 
v primerjalnem pravu. 

Kolektivno uveljavljanje 

Predlog ZASP v 149. členu taksativno našteva primere, v kate- 
rih je dopustno kolektivno uveljavljanje, kot je to predvideno 
tudi v primerjalnem pravu (npr. člen 40/1 švicarskega avtor- 
skega zakona, člen 1 nemškega zakona o uveljavljanju pra- 
vic). Za kolektivno uveljavljanje namreč velja poseben pravni 
režim (npr. tarifna dolžnost, posebna pravila o delitvi, aktivna 
legitimacija, kontrahirna dolžnost, posebno obveščanje, gl. 
člene 155., 156., 158., 160. predloga ZASP). Zato je treba 
točno določiti primere, za katere se naj uveljavlja. Pri tem 
zakon, iz razlogov pravne varnosti, učinkovitosti in pravilnega 
nadzora določa 5 primerov, v katerih je kolektivno uveljavlja- 
nje pravic obvezno. - Predlog zakona nato določa pogoje, 
pod katerimi lahko kolektivna organizacija opravlja svojo 
dejavnost zastopanja avtorjev in uveljavljanja njihovih pravic 
(načelo neprofitnosti, načelo nadzora, načelo učinkovitosti). 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti daje Ministrstvo za kul- 
turo na podlagi javnega razpisa in v upravnem postopku. Po 
naravi stvari se lahko za uveljavljanje določene pravice na 
posamezni kategoriji avtorskih del določi praviloma samo ena 
kolektivna organizacija za vso državo (podobno člen 42/2 
avtorskega zakona Švice). V skladu s primerjalnim pravom 
(Švica, Nemčija, Francija itd.) spadajo med obveznosti kolek- 
tivnih organizacij njihova kontrahirna dolžnost in dolžnost 
uveljavljanja pravic, za katere so pristojne, dolžnost obvešča- 
nja uporabnikov del, dolžnost postavitve tarif in pravil o deli- 
tvi, dolžnost pravilne in nearbitrarne delitve sredstev. 

Pri pravilih o delitvi (156. člen) je upoštevano v vsej Evropi 
sprejeto pravilo, da naj se spodbujajo kulturnoumetniške 
stvaritve, ki so pomembne za razvoj kulture (sem spadajo npr. 
dela v slovenskem jeziku). Na nivoju zakonodaje pa je treba 
s formalnih vidikov upoštevati eno temeljnih stebrov medna- 
rodnega avtorskega prava, t.j. načelo nacionalnega tretmaja 
iz člena 5/1 Bernske konvencije. Po njem morajo države 
članice priznavati tujcem enake pravice kot domačinom. 

Pomembna je določba o dolžnosti uporabnikov v 161. členu 
ZASP, da obveščajo kolektivne organizacije o izkoriščanju 
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avtorskih del, s čimer bo pri nekaterih množičnih oblikah 
izkoriščanja avtorskih del, kjer ima avtor samo pravico do 
nadomestila, ne pa prepovednih zahtevkov (npr. ponatis član- 
kov v periodičnem tisku), zagotovljen avtomatizem pobiranja 
in razdeljevanja avtorskih nadomestil. 

Zaradi praktično monopolne narave kolektivnega uveljavlja- 
nja so glede njegovega izvajanja potrebni upravni kontrolni 
mehanizmi (dovoljenje, preklic dovoljenja, nadzor članov, 
nadzor upravnega organa, obveščanje itd.). Za te mehanizme 
je sedaj pristojno Ministrstvo za kulturo. Z novo organizira- 
nostjo državne uprave pa je predlagano, da bi te pristojnosti 
prevzel Urad RS za varstvo industrijske lastnine, ki bi se 
preimenoval v Urad RS za intelektualno lastnino. Taka rešitev 
je v skladu z ureditvami v tujini (npr. Švica, WIPO) in če bo 
sprejeta, bo treba ustrezno popraviti določbe o pristojnosti 
v predlogu zakona. 

Varstvo pravic — splošno 

Učinkovito varstvo avtorskih in sorodnih pravic je šibka točka 
sedanje avtorskopravne ureditve v Sloveniji in v tujini. Zato 
dajejo mednarodne ustanove (zlasti VVIPO in GATT) temu 
vprašanju poseben pomen. Predlog ZASP v sedmem poglavju 
to področje ureja povsem na novo in pri tem upošteva najso- 
dobnejše rešitve: inkriminira nekatere predhodne faze kršitev 
(kadar grozi dejanska nevarnost), inkriminira nekatera pri- 
pravljalna dejanja (posest ali distribuiranje naprav, s katerimi 
se lahko izkoriščajo avtorska dela), poenostavlja postopke 
(solidarnost upravičencev in kršilcev), določa nujne in 
začasne ukrepe (začasne odredbe, zavarovanje dokazov), 
določa poseben primer civilne kazni, dolžnost obveščanja, 
posebne ukrepe na državni meji (obveznosti carinskih orga- 
nov) itd. 

Vsi navedeni ukrepi so s področja civilnega in upravnega 
prava. Kazenskopravno varstvo bo posebej urejeno v Kazen- 
skem zakoniku Republike Slovenije. 

Inkriminacija pripravljalnih dejanj 

Zaradi preprečevanja avtorskega piratstva avtorji in imetniki 
pravic uvajajo tehnične ovire in računalniške programe, ki naj 
dodatno zaščitijo dela pred neavtorizirano uporabo. 
Z nasprotne strani pa tudi kršilci razvijajo protinaprave in 
programska »vlomilska orodja«, s katerimi skušajo obiti to 
tehnično in softversko zaščito. V skladu z Direktivo EGS 
o računalniških programih (člen 7) in priporočilom spora- 
zuma TRIPs GATT je v 167. členu predloga ZASP predvideno, 
da že pripravljalna dejanja, torej proizvodnja, posest, distribu- 
iranje, dajanje v najem takih naprav pomeni kršitev izključnih 
pravic po zakonu. 
Civilna kazen 

Poleg klasičnih zahtevkov upravičenca zoper kršilca (prepo- 
vedna tožba, odstranitvena tožba, uničenje primerkov, objava 
sodbe) je novost v predlogu ZASP t. i. civilna kazen (gl. 169. 
člen ZASP), po kateri upravičenec lahko zahteva od kršilca do 
za 200 % povečani avtorski honorar, če je kršilec ravnal 
namerno ali iz velike malomarnosti. - Uvedba civilne kazni 
v predlog zakona temelji na spoznanju teorije in dolgoletne 
sodne prakse, da v primeru nedovoljenega izkoriščanja avtor- 
skega dela avtor lahko iztoži od kršilca odškodnino, vendar 
samo v višini običajnega avtorskega honorarja, ki bi ga avtor 
dobil ob normalni sklenitvi pogodbe. Iz tega sledi, da z vidika 
odškodninskega prava namerni kršilec avtorske pravice nima 
nobenega tveganja: v skrajnem primeru bo po dolgotrajnem 
sodnem postopku plačal odškodnino, ki je enaka običajnemu 
honorarju. - Poleg tega je treba upoštevati, da organizacije 
avtorjev, zlasti kolektivne organizacije, vlagajo velika sredstva 
v nadzor uporabe avtorskih del in v odkrivanje kršilcev avtor- 
skih pravic, s čimer imajo izdatke za prevencijo kršitev. 
Namen civilne kazni je, da kršilec, ki namerno ali iz velike 
malomarnosti krši avtorske pravice, ne sme biti nagrajen za 
svoje ravnanje ter naj plača »odškodnino«, ki je lahko do 200 
% večja od običajnega honorarja. Poleg tega bi bili s tem tudi 
kriti preventivni izdatki, ki jih imajo organizacije avtorjev za 
nadzor nad uporabo avtorskih del. - Civilna kazen tudi ni 

ika 
tujek v civilnem pravu, saj je dopustna v okviru p*0Q° »Ka 
prava (npr. pogodbena kazen, prim. člene 270 do ć <0t 
o obligacijskih razmerjih; sodni penali, prim. M j,1 

nega zakona). Prav zaradi opisanih razlogov se "o 
uveljavlja tudi v civilnem pravu (t.i. punitive dam<»9 ne», 
v členu 64/2 grškega avtorskega zakona, v &enu 0,1 

škega avtorskega zakona). 

Začasni ukrepi 

Določbe v predlogu ZASP o začasnih odredbah in o za« ^ 
nju dokazov (171. in 172. člen) so usklajene s p0stoPl"i 

zakoni s tega področja, to je zakonom o izvrSi'"e"l5titutih' 
in zakonom o pravdnem postopku. Pri obeh ' jZvrjitJ 
pomemben poudarek iz predloga zakona, da se k ^3# 
brez poprejšnega obvestila in zaslišanja nasprotni^ nn(jr0J|t ui ci uuvcoina 111 ^.asiioaiija >»v 
altera parte), kar je posebej prilagojeno kršitvam n y „p; 
avtorskega prava. Nezakoniti računalniški progra 

lahko izbrišejo v nekaj minutah in s tem u?'*'l'?¥ejianji'1! 
kršitve avtorske pravice; predhodno vabljenje, ° jn stedfl 
zaslišanje kršilca bi mu omogočilo uničenje sledov 
celoten postopek izgubil svoj smisel. Temu jetr, poi#l' 
ravnanje sodnih in izvršilnih organov, kar zlas 
sporazum TRIPs v okviru GATT-a. 

Enako velja za carinske ukrepe, ki so povzeti po 
sporazuma TRIPs v okviru GATT-a. 

Znaki o pridržanih pravicah ^ 

V 176. členu predloga ZASP ima znak C ima Pra^Jci, 
v III. členu Univerzalne konvencije o avtorski 
P pa v 11. členu Rimske konvencije in 5. členu 
konvencije. 

Za Slovenijo je prav, da prevzame te mednar 
označbe, pri čemer pa se je treba zavedati, da im~L0fgttO 
pravne učinke: ustanavljajo samo domnevo o a 
o izključnem imetništvu pravic, ne pa same prav 

itef. 

Razmerja s tujimi elementi 

Osmo poglavje predloga ZASP je zelo pomembno^ ^ 
v kakšni meri so varovane avtorske in sorodne P 
v Sloveniji, posredno pa vpliva tudi na varstvo (■ r,v. 
skih avtorjev in imetnikov sorodnih pravic v tujM-. ,^$10* 
ZASP izhaja v 177. členu iz splošnega načela, da t i ^or 
niji uživajo varstvo na podlagi treh pravnih te « 
mednarodne pogodbe, dejanske vzajemnosti- [* ^ ^ 
predvidena le glede moralnih pravic, te se 
primeru, kar je v skladu s sodobnim vars,vornfna d 
vice v svetu (npr. Španija, Nemčija). Glede sle or0d^' d 
pravice do nadomestila za privatno in lastno rep ^ ^0 
pa je predviden pogoj vzajemnosti, kar je v skla0 .^e % 
9/2 in 14 ter Bernske konvencije. - Za Posa^' 
upravičencev predlog zakona določa navezne ok ^ ^rs 
podlagi katerih se zanje uporablja slovensko pravo 
po tem zakonu. 

ledujejo po *?■ 
Bernske konvencije, za izvajalce po 4. členu kv ■. 

proizvajalce fonogramov po 5. členu Rirn 
cije, za RTV organizacije po 6. členu P'ms e„aveZVie! 1*1 
Določbe o filmskih producentih in založnikih se^v 

pravice do nadomestila za privatno in lastno rep' ^ ^0 „ 
pa je predviden pogoj vzajemnosti, kar je v skla0 2ne ' ■ 

- Za 

Navezne okoliščine za avtorje se zgledujejo po J_ «<;/ 
Ice po 4. členu 

cije, za proizvajalce fonogramov po 5. členu n/r» 

analogne določbe za proizvajalce fonog ramo 
o varovanju avtorskih in sorodnih pravic glede av ^ 0 
drugih predmetov varstva, ki se prenašajo po sat • ^ 
na Direktivi EGS o satelitih in kabelski retransrviSI 

Določba v predlogu zakona o pravicah apatridom \l ^ 
temelji na 14. členu Konvencije o statusu boQ 
1954 in 14. členu Konvenije o statusu oseb brez o 
iz leta 1954. 

Kazenske določbe „ 
reV** Določbe devetega poglavja predloga ZASP 0 

zelo pomembne, saj bo na ta način mogoče Pre9 P' 
tere oblike piratstva. Pri tem je zakonski dejansk s 
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^toeriska9" Zal(ona razme/en od znakov kaznivega dejanja 
'Driske J" ^niku "S, saj je bil slednji v drugem branju 
!> s'ovem J ?ru na Podlagi amandmaja Avtorske agencije 
^°riitanip polnien- Novi 159. člen KZ (neupravičeno V'ISCdnia a * ' i uiC7ff |ncupia»iv/cnv 
živega d3V skeQa dela)tako določa novi prag za obstoj 
^OhnieLg p

anta (namen pridobitve večje protipravne pre- 
de?riSt'^: VSe kar neupravičenega izkoriščanja pod tem pragom, pa bo pomenilo prekršek. 

°tfnek°nčne določbe 

aktov, vodenje in zaključek upravnih postopkov itd. Doseda- 
nje organizacije avtorjev pa lahko delujejo naprej do ureditve 
novega statusa. 

Prehodni roki v Direktivah EGS: prehodna določba o računal- 
niških programih, bazah podatkov, priobčitvi po satelitu, 
kabelski retransmisiji in trajanju pravic temeljijo na prehodnih 
določbah ustreznih Direktiv EGS, ki urejajo njihovo uveljavi- 
tev v državah evropske dvanajsterice. Primerno je, da Slove- 
nija sprejme podobne rešitve. 

Noć/,0 Pn°
9!aviu predloga ZASP so sprejete rešitve, ki naj prehod na novo ureditev. 

» J Pravica I6 Za pr'vatno 'n drugo lastno uporabo: ker ta 
t Slede kT Prejšnje organizacijske in druge ukrepe, 
""oče/i 2 let -tivnih organizacij, je v predlogu zakona 

"e uveljavljati3™*10'^'1' r°k' V ka,erem nai se ta Pravica 

i, MastnfPt'
Zac'ie: tud' ,u bodo potrebni organizacijski 

ustanovitev teh organizacij, sprejem potrebnih 

^IL0ga"i . wrr  
^dnarofj avtorskega prava v predpisih v—.H'" konvencijah in primerjalnem pravu 

Evropske unije oziroma ESS, aktih Sveta Evrope, 

'Opravi 
'Dir, 'tttivt 

IvS"" računali?S 91/250/EEC z dne 14.5.1991 o pravnem 
Cedilu D,vli!?- Programov. OJ L 122/42 z dne 17.5.1991 

! 0i EGS ° računalniških programih); 
Sa 3 EGS 92/1<>0/EEC z dne 19.11.1992 o pravici 
LfolPlne avt'n

Prfv'ci P°soianla in o določenih pravicah, ki 
. ' Zdrip 37 na Področju intelektualne lastnine, OJ 
"'"dnlh prav) h"2 ^ besedilu Direktiva EGS o najemu 

Predloga zakona so bili upoštevani teli pravni viri: III. Pravni viri Sveta Evrope 
6 £GS oz. Evropske unije 

3 D/, Ci. 
"°ločeJ'a EGS 93/83/EEC z dne 27.9.1993 o koordini- a,„ ^riirt nravii o      na š't

pr*v" ° avtorski in sorodnih pravicah, ki se 
fy,2s"> isiin r!fi^° radiodifuzno oddajanje in kabelsko 

® o aataiu-L2?8'15 z dne 6.10.1993 (v besedilu Direk- 
<0 "" kabelski retransmisiji); 
Itf fativa 
V'/a SvTr'j„

EGS 93/98/EEC z dne 29.10.1993 o uskladi- 
'foiJ L 29n/o avtorske pravice in določenih sorodnih 
klin>u);S. PrZf dne 2411 1993 <v besedilu Direktiva EGS 
%e^a,^ov n / o direktive Sveta EGS o pravnem varstvu 

GS o 308/1 z dne 15■1 '•1993 <v besedilu Direk- B*ah Podatkov); 

JffiP. o avtnrVf- ?veta EGS o koordiniranju določenih 
%l,,° kopira-: ,Jn sorodnih pravicah, ki se nanašajo na 

s fGs „ i n' sprejeta niti v predlogu, v besedilu 
Pnvatnem kopiranju). 

^0&en?haEPS "/552/EEC z dne 3.10.1989 o koordini- 
'OinVaianiu t ,onskih, podzakonskih in upravnih predpi- 

89 (v SVlziiskih dejavnosti, OJ L 298/23 z dne 
% c ,/u Direktiva EGS o televiziji). 

' r\ 

Š>keni''? pomemben zlasti Sporazum o evropskem 
N)i«-?"® 17 ? 2 dne 2.5.1992 in Prilagoditveni pro- 
Sol *£vroDs^

3'ki so iu č^nice EFTE (razen Švice) 
°* anor t skupnostjo. Z vidika prava intelektualne ati; skega prava Da ie treba v niunem okviru 

H 
i t 

Ki 28 

KJ®° XVII 

Ke9a prava pa je treba v njunem okviru 

0 intelektualni lastnini 

k Sporazumu o evropskem gospodarskem 

1. Evropska konvencija z dne 5.5.1989 o televizijskih progra- 
mih, oddajanih preko državnih meja (v besedilu Evropska TV 
konvencija) 

2. Priporočilo Sveta Evrope No. R (86) 2 o pravilih v zvezi 
z avtorskopravnimi vprašanji na področju satelitske in kabel- 
ske televizije 
3. Priporočilo Sveta Evrope No. R (88) 1 o zvočnem in avdiovi- 
zualnem privatnem reproduciranju 

4. Priporočilo Sveta Evrope No. R (88) 2 o ukrepih zoper 
piratstvo na področju avtorskih in sorodnih pravic 

5. Priporočilo Sveta Evrope No. R (90) 11 o pravilih v zvezi 
z avtorskopravnimi vprašanji na področju reprografije 

6. Priporočilo Sveta Evrope No. R (91) 14 o pravnem varstvu 
kodiranih televizijskih storitev 

7. Priporočilo Sveta Evrope No. R (94) o podpori pri izobraže- 
vanju in pri ozaveščanju na področju avtorskih in sorodnih 
pravic v zvezi z ustvarjalnostjo (še ni sprejeto) 

IV. Mednarodne konvencije 

1. Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del 
z dne 24.7.1971 (Pariško besedilo) Uradni list SFRJ MP 14/75, 
4/86 in RS 24/92 (v besedilu Brrnska konvencija ali BK); 

2. Možni Protokol k Bernski konvenciji (VVIPO Doc. BCP/CE/ 
III2-I), gradivo za dopolnitev Bernske konvencije (v besedilu 
Protokol k BK); 

3. Svetovna (univerzalna) konvencija o avtorski pravici z dne 
24. 7.1971 (Pariško besedilo), Uradni list SFRJ MP 54/73 in RS 
MP 15/92 (v besedilu Univerzalna konvencija ali UK), 

4. Konvencija o razdelitvi signalov za prenos programa po 
satelitu z dne 21.5.1974, Uradni list SFRJ MP 13/77 in RS MP 
15/92 (v besedilu Satelitska konvencija). 

Novi zakon je usklajen tudi s konvencijami, ki jih Slovenija še 
ni ratificirala, bo pa morala to storiti v najkrajšem času, saj se 
je k temu zavezala tudi s sporazumom z EGS (člen 27). To so: 

5. Rimska konvencija za varstvo poustvarja/cev, proizvajalcev 
fonogramov in RTV organizacij z dne 26.10.1961 (v besedilu 
Rimska konvencija). 
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6. Možni instrument za varstvo pravic izvajalcev in proizvajal- 
cev fonogramov (WIPO Doc. INR/C/l/2), gradivo za dopolnitev 
varstva po Rimski konvenciji, ki je še v obravnavi pri WIPO (v 
besedilu Možni Instrument), 

7. Konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedo- 
voljenim razmnoževanjem njihovih fonogramov z dne 
29.10.1971 (v besedilu Fonogramska konvencija), 

V. Sporazumi GATT oz. WTO 

Spiošni sporazum o carinah in trgovini (Urugvajska runda 
GATT), po novem pa Svetovna organizacija za trgovino (WTO) 
vsebuje poseben sporazum, ki obravnava intelektualno last- 

Sporazum o trgovinskih vidikih intelektualne lastnine, 
vključno s trgovino s ponarejenim blagom (TRIPs). 

VI. Primerjalno pravo, zlasti držav Evropske unije 

Rešitve, predložene v tem predlogu zakona so v skladu 
z zakoni in temeljnimi načeli pravnega urejanja obravnava- 
nega področja, ki so jih sprejele države Evropske skupnosti 
v svojih predpisih. Z vidika primerjalnega prava je tako v pred- 
logu zakona upoštevana zakonodaja Italije, Francije, Španije 
in Nemčije, in sicer predvsem v poglavjih, ki jih je uredila ali 
jih ureja EGS s svojimi Direktivami. Ker je Švica leta 1992 
sprejela nov moderen avtorski zakon, je posebej upoštevan 
tudi ta. Gre za tele predpise: 

1. Italija Civilni kodeks (zakon št. 262 z dne jf 
V, O delu, členi 2575 do 2583; zakon št.633 z dne/i2rf?' 
o varstvu avtorske pravice in drugih pravic, povefr® ^Pf 
nim izvajanjem, nazadnje spremenjen z zakonom s'- 
29. 12. 1992; 

2. Francija (francoski Kodeks) Kodeks o 
(zakon št. 92-597 z dne 1.7.1992 o kodeksu in'e 

lastnine), Prvi del: Književna im umetniška lastnin . 
111-1 do L. 335-8; 

3. Nemčija Zakon o avtorski pravici in sorodnih P ^ 
(Avtorski zakon) z dne 9.9.1965, nazadnje spreme"/^ 
nom za krepitev varstva intelektualne lastnine in o i ^ t 
piratstvo na pri izvodih z dne 7.3.1990 (BGBII*»• ,»*• 
z zakonom z dne 9.6.1993 (BGBI I. s. 910); zak°n

01gs5K 
nju avtorskih pravic in sorodnih pravic z dne .gtfjr 
I.S. 1294), nazadnje spremenjen z zakonom z "ne 

(BGBI. IS.2355); 

4. Avstrija Zvezni zakon BGBI 1936/11 
delih književnosti m umetnosti in o sorodnih i ;J(/s 
pravicah (Avtorski zakon), nazadnje spremenjen 
št. 612/1989 in z zakonom št. 1993/93 . IIV 

nO 1 
5. Španija Zakon o intelektualni lastnini št 
11.11.1987 (Bol.Of.Est. št. 27 z dne 17.11.1987): 

6. Švica Zvezni zakon o avtorski pravici in sorodnih M 
pravicah (Avtorski zakon) z dne 9.10.1992. 

i tsf** 

PRILOGA 2: Predlog uredbe o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje^ 

Pril^a 2 Predlog 
21.4.1994 

2. člen 37. e 
Nadomestilo za fotokopiranje na podlagi 3. ods pno# 
zakona o avtorski in sorodnih pravicah znaša 
upravičence po tem zakonu: 

1. za vsako napravo z učinkom do 12 kopij na 
minuto „r 
2. za vsako napravo z učinkom od 13 °o * .. 
kopij na minuto .. 12"^ 
3. za vsako napravo z učinkom nad 36 kopu n 

minuto 
4. od vsake fotokopije, narejene za prodajo 
5. pri dvo- ali večbarvnem fotokopiranju nad 
mestilo iz prejšnjih točk tega člena. 

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah (Uradni list RS št ) in prvega odstavka 
26. člena zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS 
št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije 

UREDBO 
o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduci- 

ranje 

1. člen 

Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje na podlagi 2. 
odstavka 37. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
znaša skupno za vse upravičence po tem zakonu: 

- 195 SIT; 
1. za vsako napravo za tonsko snemanje 
2. za vsako napravo za vizualno snemanje - 1400 SIT; 
3. pri nosilcih zvoka za vsakih 60 minut trajanja - 9 SIT; 
4. pri nosilcih slike za vsakih 60 minut trajanja - 13 SIT; 
5. pri napravah za snemanje, pri katerih niso 
potrebni posebni fonogrami ali videogrami na- - dvojno 
domestilo iz 1. in 2. točke tega člena. 

k 
k 
$ ti 
"al 
iti 

i*v 
M 

3. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po 
listu Republike Slovenije. 

Št. Ljubljana, dne 

Vlada Republike Slovenije 

objav" v Ur* 
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»PrMlog zakona o CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA - EPA 669 

2VA OBRAVNAVA 

^ii^besedT Sloveni'e 'e na 83' se'' dne 12' ma|a 1994 

bSTVAGZAKONA O CENTRALNEM REGISTRU PRE- 
kl 
ClenanS3 Pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 

zavnega zbora Republike Slovenije. 
Vladi 
nika^P"b'ike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- e "©publike 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 odelovali: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda Republike Slovenije 
za statistiko, 
- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Zavoda Repu- 
blike Slovenije za statistiko, 
- Irena TRŠINAR, svetovalka direktorja Zavoda Republike 
Slovenije za statistiko. 

'^^ogzakona o centralnem registru prebivalstva 

iy"on 

'•Ocena <NT iTANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

pralni 
Igluje Zavnrt^ Prebivalstva Republike Slovenije vodi in 

^ ReDUhlik« ^Irtuoniio 7a ctatictikn na nnHIani Republike Slovenije za statistiko, na podlagi 
Zakona r, ma,ične številke občanov (Ur. I. SFRJ, št. 58/ 

ona o eno,n' matični številki občanov (Ur. I. SRS, št. 1/ ."Ia<va ((jr . |videnci nastanitve občanov in o registru prebi- 
5" registV , RS' št- 6/83, 26/90, 11/91-1) in Zakona o enot- 

"a Zakon prebivals,va (Ur. I. SFRJ, št. 24/86). Nekdanja 
j ^bo terner Se na Podlagi 4. člena Ustavnega zakona za 
J1' ReD„K, ne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
>Sb,''SLs'»«!« WM. 
f»i 

«avR -—•"•"i" im >• RS, št. 1/91-1) smiselno HePubliki Sloveniji kot republiška predpisa. 
b ""li JgK 
Sist

Pub'ika S|0S eno,nem registru prebivalstva, ki ga je torej 
Od 1 doiota .|a z osamosvojitvijo prevzela v svoj pravni 

ivalcih m'n'malno vsebino - podatke, ki se vodijo 

V^?ienih zakonov Mudi urejajo to področje v ožjem 

-p'^'stvaRo uen'u in vzdrževanju centralnega registra 
''Sča Vilnik O oh 6 Slovenije (Ur. I. RS, št. 50/92) 
Orbi^azcu r, ,zcu za prijavo in odjavo stalnega prebiva- /li Clm, . ^GbriPna If arf/Mio i rt l/orlrtno riAcnnrtinictati tor !yr°|l^voden

<jg®bn®9a.kar,ona in kartona gospodinjstev ter 
vzdrževanja registra stalnega prebivalstva 

%n8 er,otni°tnern načinu zagotavljanja podatkov po obči- - ij^ia reajot_^r®9'ster prebivalstva in o enotnem načinu 
CaV°*lo o an

(U/- L SFRJ' Št. 70/86) 
" Lne številko u lnu določitve kontrolne številke enotne 
tt®Vili?0v°r o ra°^Čanov P° modulu 11 (Ur. I. SFRJ, št. 36/77) 

°t>čan^ ,, 'tv' številk registra za enotno matično 
C|>ik0n°"(Ur- '■ SFRJ, št. 13/78) 
sf>rš. RJ 4» določitve enotne matične številke tujcev 
Cgnikia^O) 

; H 

^dD '"atičnfii Posebej Pa z republiškim Zakonom 
'%1'rt6, ki so ilki občanov, smo prvikrat dobili posebne 
')°Ve>c'aierriatii

>r!109o^ili povezovanje podatkov. Omenjeni 
11 obe°Var>je nort številki pomen identifikacijskega znaka za 
\otnu- Ravn ,k°V v uradnih evidencah, ki se vodijo !'ra zamiS|i,0 zacadi tega povezovalnega značaja si ni 
V j|r^ 

valstva 0 t0'a funkcionalnega in kvalitetnega regi- 

,f|pa uNajo zadevno področje še nekateri 
i^ka ra, osebnih stanj (matične knjige, zakonska 

%0I ' zmerja in državljanska stanja). 
0tlravn= z®kona r> 

°seb centralnem registru prebivalstva v celoti ne Dodatke, zato je za to področje izjemno 

SRs'š?iaa)Zak°na ° eno,n' mat'^n' številki obča- 

pomemben tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, 
št. 8/90 in 19/91). 

Na tem mestu ne gre prezreti povezave s statističnim norma- 
tivnim sistemom, ki ga v tem trenutku ureja Zakon o statistič- 
nih raziskovanjih, pomembnih za republiko (Ur. I. SRS, št. 11/ 
88), in v skladu s 4. členom navedenega ustavnega zakona 
smiselno tudi Zakon o statističnih raziskovanjih, ki imajo 
pomen za vso državo (Ur. I. SFRJ, št. 39/77), Zakon o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmetijskih gospo- 
darstev v letu 1991 (Ur. I. SFRJ, št. 3/90 in 72/90), Zakon 
o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih 
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 (Ur. I. RS, št. 8/ 
90) ter izvršilni predpisi, izdani na podlagi navedenih za- 
konov. 
Tu je treba omeniti pomembna akta, ki sta v zakonodajni 
proceduri - Predlog zakona o državni statistiki in Nacionalni 
program statističnih raziskovanj (Poročevalec Državnega 
zbora Republike Slovenije, št. 32/93). 

Predlog zakona o državni statistiki je v prehodnih in končnih 
določbah (47. člen) predvidel prenos upravljanja Centralnega 
registra prebivalstva Republike Slovenije na pristojno ministr- 
stvo. Glavni razlog za to je bilo mednarodno priporočilo, ki 
narekuje statističnim organom zbiranje in uporabo podatkov 
samo za statistične namene, medtem ko je funkcija admini- 
strativnih registrov tudi posredovanje individualnih podatkov. 
Zato je tudi ob pripravi tega predloga zakona prevladalo 
mišljenje o prenosjj upravljanja Centralnega registra prebival- 
stva iz Zavoda Republike Slovenije za statistiko na Ministrstvo 
za notranje zadeve. 
Zadnja leta je prišlo do velikih sprememb na celotnem druž- 
benoekonomskem in političnem področju, kar govori v prid 
sprejemu novega Zakona o centralnem registru prebivalstva. 
Pojavlja se potreba po takem registru prebivalstva, ki bo 
celovito zajel vse kategorije prebivalstva Republike Slovenije 
- poleg stalnega prebivalstva, tudi začasno prebivalstvo in 
1ujce. 
Obstoječi Centralni register prebivalstva Republike Slovenije 
vsebuje namreč samo podatke o stalnih prebivalcih, državlja- 
nih Republike Slovenije, kar pa ne zadovoljuje potreb uporab- 
nikov. Rešitve predloženega zakona bodo omogočile dogra- 
ditev in posodobitev obstoječega centralnega registra prebi- 
valstva, predvsem pa zbiranje osnovnih podatkov o prebival- 
stvu na enem mestu, njihovo redno ažuriranje ter kvalitetno 
uporabo podatkov. Zadnje je gotovo najpomembnejše. 

Predloženi zakon rešuje tudi vprašanja o določanju osebne 
identifikacijske številke in povezovanju podatkov med zbir- 
kami podatkov, ki se vodijo o prebivalstvu. Zaradi soodvisno- 
sti obstoja in delovanja Centralnega registra prebivalstva in 
osebne identifikacijske številke je prevladala zamisel o uredi- 
tvi obeh vprašanj skupaj, z enim zakonom. 

Predloženi Zakon o centralnem registru prebivalstva torej 
poskuša odpraviti nejasnosti sedanje ureditve, posodobiti 
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obstoječi register prebivalstva ter slovensko normativno ure- 
ditev na tem področju približati normativnim rešitvam v regi- 
strsko orientiranih državah. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI VSEBINA ZAKONA 

Načela, na katerih temelji vsebina Zakona o centralnem regi- 
stru prebivalstva, so bolj ali manj enaka načelom dosedanje 
ureditve. Predvsem gre tu poudariti: 

1) načelo varstva osebnih podatkov - zagotavlja varstvo 
informacijske zasebnosti posameznika, to je varstvo in zava- 
rovanje osebnih podatkov pri zbiranju, obdelovanju, hranje- 
nju in uporabi osebnih podatkov, zaščitenih z Zakonom o var- 
stvu osebnih podatkov; posameznik lahko to pravico uresni- 
čuje tudi neposredno na podlagi ustave, saj določa ustava 
varovanje informacijske zasebnosti posameznika kot člove- 
kovo pravico in temeljno svoboščino (38. člen); 

2) načelo namenske uporabe podatkov - pomeni, da upo- 
rabniki lahko uporabljajo podatke samo za namene, določene 
v zakonu; to načelo je v tesni povezavi z načelom zaščite 
osebnih podatkov; 

3) načelo ekonomičnosti - pomeni enkratno zbiranje podat- 
kov, ki so že zbrani v registrih in drugih zbirkah podatkov, 
kadar je to mogoče, z namenom nepotrebnega obremenjeva- 
nja posameznikov; centralno obdelovanje, kontroliranje in 
hranjenje podatkov; centralna diseminacija - uporaba že 
urejenih podatkov Centralnega registra prebivalstva kot vira 
in posredovalca podatkov uporabnikom; 

4) načelo zagotovitve kvalitete podatkov - je uresničeno 
s tem, da upravljalec uporablja kot vir za vodenje in vzdrževa- 
nje Centralnega registra prebivalstva obstoječe registre in 
druge zbirke podatkov, katerih upravljalec je odgovoren za 
njihovo kvaliteto; posredno je s tem zagotovljena kvaliteta 
podatkov tudi pri uporabnikih Centralnega registra prebival- 
stva, kadar ga uporabljajo kot vir za opravljanje svojih, z zako- 
nom določenih nalog; 

5) načelo vzajemnosti - je v delitvi pristojnosti in odgovorno- 
sti med upravljalcem Centralnega registra prebivalstva in 
pooblaščenimi upravljalci registrov ali drugih zbirk podatkov 
v primeru, da vzdržujejo del Centralnega registra prebivalstva, 
za katerega so lahko pristojni na podlagi zakona; 

6) načelo metodološke enotnosti - je v tem, da se uporab- 
ljajo enotne metodologije, standardi, šifranti in dogovori za 
zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov; v tem načelu 
je vsebovana tudi korektnost sodelovanja med upravljalcem 
in virom ter med upravljalcem in uporabnikom; 

7) načelo enolične identifikacije in njene enotne uporabe 
- pomeni, da se identifikacija določi vsem prebivalcem 
enotno in enkratno ter enotno uporablja kot identifikacijski 
znak za povezovanje podatkov v uradnih evidencah; s tem se 
neposredno uresničuje načelo ekonomičnosti in zagotavlja 
kvaliteta podatkov ob upoštevanju načela vzajemnosti in 
metodološke enotnosti. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Veljavni Zakon o enotnem registru prebivalstva in druge pred- 
pise na tem področju je treba prilagoditi spremenjenim raz- 
meram na družbenoekonomskem in političnem področju, saj 
je bil zakon sprejet v letu 1986 in od takrat ni bil dopolnjevan 
oziroma spreminjan. Seveda pa je treba zapolniti tudi praz- 
nino, ki bi lahko nastala kot posledica prenehanja veljavnosti 
predpisov na osnovi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Že večkrat omenjeni Zakon o enotnem 
registru prebivalstva je eden od njih. 

Namen predlaganega zakona je predvsem odpraviti pomanj- 
kljivosti, ki jih vsebuje sedaj veljavni zakon, in dati Central- 
nemu registru prebivalstva vlogo in značaj sodobnega in 
uporabnega administrativnega registra. Predlagatelj je teme- 
ljito proučil delovanje registrov prebivalstva v nekaterih 

evropskih državah. Zaradi mednarodne primerljivo ^ J 
cesa evropeizacije evidenc je podan tudi pregie cjržaval..t,l0l 
tega področja v nekaterih registrsko orientirani_ regjStrirwikri 
Evropska unija sicer nima enotne ureditve v zvezi ^0|njevanj*>m< 
njem prebivalstva, vendar pa imajo zaradi izp ^vf0psk*ov. 
obveznosti, ki so predpisane z drugimi uredbam 

ibinaMs 
liiai 

ifikrai 
ra* Vnis, 

- na unije, vse države identifikacijsko številko • . rei 
davčne in druge evidence, ki zadevajo prost pre'o 
stva ter lastništvo podjetij in nepremičnin. 

Wto 

Predlog zakona o centralnem registru uv,. 
natančneje in drugače opredeljuje vlogo in Porv nret)i'Tsi,i 
nega registra prebivalstva kot osrednjega regis 
stva Republike Slovenije. 

S predlogom tega zakona predlagatelj razširja vse ' ^ji m 
ječega Centralnega registra prebivalstva Republik g|0y#-eni 
Podatkom o stalnih prebivalcih (državljani RePu stal"0 

nije) dodaja podatke o: tujcih, ki imajo dovoljenje; dfi!! ,° 
začasno prebivanje; začasno prijavljenih diiav>\ 
Ijanih, ki so, stalno ali začasno, za več kot tri r]r,e®i_ za sta'J* 
iz Republike Slovenije; tujcih, ki nimajo dovoljeni pado»^t 
ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, im J p0koj^ yl 
čene pravice ali obveznosti na področju davk® v r azij- 
skega in invalidskega zavarovanja, iz humanitar 
ali na drugem področju. 

na ilsl^t Na osnovi tako zasnovanega registra bo mog1o 
mestu dobiti vse potrebne osnovne podatke 01

za up0' 
Republike Slovenije, kar je predvsem Porr,em?n.0eko^fji«' 
nike. Torej tu prihaja neposredno do izraza nać®! predi"'. J 
nosti, ki ga je predlagatelj predhodno obrazloži • _jStraP' J1 

zakon ureja sodelovanje upravljalca Centralnega poda' 
bivalstva z upravljalci zbirk podatkov, ki posred"! T3ko jpravljalci zbirk podatkov, ki pos'^rfaK®^ 
za Centralni register prebivalstva, in z uporabni* • z 0|,veZ 
lovanje in uporabo podatkov je mogoče doseči jtevL 
uporabo enotne identifikacije. Enotna 
občana je bila vpeljana z Zakonom o uvedbi ma 
občanov in z Zakonom o enotni matični stev' j# 
določena kot identifikacijski znak za povezova I repuD ^ 
v uradnih evidencah, ki se vodijo o posamezni* 
V predloženem zakonu se pojavlja v posebnem P jte*' j( 
mnenju predlagatelja je osebna identifikacij 
pomemben identifikacijski znak za vodenje, vz ^g 
povezovanje zbirk podatkov o prebivalstvu. Slea i jn e|<o 
uveljavljanje pravic posameznika, bolj u^'n^°V

cenejš° 
mično javno upravo in nenazadnje boljšo 
stiko. Ker se je v štirinajstih letih uporabe že do ^oi 
vila, je smiselno, da se ohrani in uporablja tudi 

nedorečen0^ 
»Emšo-^id« 

predlaga, da se izraz Emšo ohrani kot ime za oS ^tKO'1 

kacijsko številko, saj je med upravljalci zbirk P10 rejet. 
rabniki in tudi v javnosti že dodobra poznan m v ^ 

Smiselno je ohraniti tudi enak način določanja E.1^ 
sprememba bi namreč povzročila izjemno terirflLi 
z zamenjavo identifikacije vsem prebivalcem, * 
že določena (do 31. 12. 1993 je bilo po evidenci 2 58. 
registra prebivalstva Republike Slovenije 
Emšov). Morebitna odločitev za zamenjavo i" .r—' 

Predlagatelj se zaveda terminološke 
»Enotna matična številka občana 

sprožila obsežno delo pri preurejanju zbirk r 0„,. ,, 
vodijo o prebivalstvu, med drugim tudi zameni' arneZn gjflr 
tov. S tem bi po nepotrebnem obremenili po^ua"^? 
državne organe. Zamenjavo identifikacije bi W'®h W yi> 
zirati in izpeljati istočasno na vseh področj' 
uporablja. To pa bi bilo težko doseči, saj je uP.|n'e pi- 
zelo razširjena. Pričakovati bi bilo tudi š,®v'Drj d«|u 

večje število napak v zbirkah podatkov, zmedo 
nih organov in posredovanju podatkov med ra* nje Pr 

Ijalci zbirk podatkov, lahko pa celo riasproto ,0v 
stva (stroški, izguba časa ob zamenjavi doku 
dob"0)" »*<£> 
Predlog zakona ohranja isti način določanja Em rn

e,.^0vP' 
na osnovi datuma rojstva in spola, z matematic redp|5jjc( 

vključuje modul 11. Za razliko od sedaj veljavnih K jn 
je določanje identifikacije poenoteno za držav 

i 
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držav- 
podatek. 
načelom 

""Vnonomi* ":'ia identifikacije in posledično tudi z nače- 
P^ 5" Tudj v r' 

nosti in z načelom zagotovitve kvalitete podat- 
' ""6(1|agateli t IS,rs^° or'ent'ranih državah, katerih ureditev je 

jtaiai, ni t i?!?''.''0 ProL|čil in v nadaljevanju v kratkem 
'lyl|anstvu n' 'den,i'ikacij, ki bi ločile prebivalstvo po ■ Njihovi razlogi so enaki predlagateljevim. 

liselno^daa,rin'U-1ne^a določanja identifikacije je prav tako ih ostane' '.e' določene po sedaj veljavnih pred- 
I,,-ia. Predi°HV ve'iavi ,udi P° uveljavitvi tega predloga 
Me na „ .ena pa je izjema, ki dopušča zamenjavo iden- na Pisno vlogo posameznika 

•Sto Zakrtn 
r« nadal'e določa tud" podatke, ki so vsebina a9ana ws!?

lstra Prebivalstva. Po rhnenju predlagatelja je 
Po nrPrii ,a tak^na' kakršno potrebuje večina uporab- 

iSS '2^ušerif"Porabnikov in tudi na podlagi doseda- 
^ izobrLk? 23,0 dodani podatki o: vrsti prebivališča, 

Policu 
zato dodani 

"Ist"10' zakonrš'■ P°k'icu in volilni pravici, Emšu matere, 
Piosti (na 

aJDi_0<rok ter pripadnosti narodu ali narodni 

fr»đl0l 

Podlagi prostovoljne izjave posameznika). 

m Sm* Centrair? Ure'a pretok podatkov od vira preko uprav- 
r Ja' i ie boli nn5a ,re9istra prebivalstva do uporabnikov. 
M,>dovaniUdariena dolžnost upravljalcev zbirk podatkov 

?'stva k '3C)da,kov upravljalcu Centralnega registra nt 
f 
<r 

# 'tliJ6 nalo>ii rt£?iKonu ,0 sku^al rešiti: posredovalcu podat- 
nfW anaDrpi^? st' da vsako spremembo, ki bi lahko 

«ra 
ernbe mnra poda,kov. pravočasno sporoči. Še več - te 

iil^ialec m Se 'e v Praksi nemalokdaj dogajalo, da 
jj^ščen o J prav°časno obveščen oziroma da sploh ni 
ift,e(1|aqatni!, Prerriembah pri delu posredovalca podatkov, 
! » nain? Va.k°nu to skušal rešiti: 

i'J.aP'ebivalstvI3 !Js^'.acl't' z upravljalcem Centralnega regi- 
abniki ^i ,a pravočasno lahko uskladil tudi 

Si 
žd boli rpoidCa Cen,ra|nega 
?Sn m??r.lena- k°t v ot 

registra prebivalstva je prav 
obstoječi ureditvi. Ta se izraža <f n " pri vori uuaiojeci ureauvi. ia se izraza 

%ii.'<00rdina 6n'U in vzdrževanju, njegovi odgovornosti 
""raji- • Novost'-1 S P.osredovalci podatkov in uporabniki 
*Oa'Ca zbirko8 tud' mo*nost pooblastitve posameznega 
^iio de'a reQj6t')oc,atk0v za neposredno vzdrževanje dolo- 
%L0f)ravii <L ' Namen te rešitve je omogočiti racionali- 
"Odv Pot)atkov • Pne9a P°mena Drugače je določen tudi 
Vrv1"9 o nraJ,n sporočanje povratnih informacij. Če pride 
^j^tralner,, ' .s,i Podatka oziroma do napake, upravlja- 
SaZarfV®ri in aa 09ls!ra prebivalstva to sporoči viru, ki poda- 

la tudV primeru napake popravi (pretok pc 
vlona Posredovanje popravkov). Po mnenju pred- ' Upravlialp.a uro H ri a faUana 

i *3n 'H Qa Hicuivdiaivct iu bpuruui viru, m puua- 
®8at6|0'°vl|a turtjV primeru napake popravi (pretok podatkov 

la i® vlnn, P°sredovanje popravkov). Po mnenju pred- uPravljalca vredna takega poudarka. 

fe^ki nPe°na,kov je posebej poudarjeno izkazovanje 
Srih ^ varstu* 9oča identifikacije posameznika, skladno 
% ter^elji Dr °sebnih podatkov, ki je eno od načel, na edlo9 tega zakona in je zgoraj že obrazlo- 

'N°ma dv 

Sdri določaniaP°dzakonska Predpisa bosta predpisala: 
"'iflob' anie osebne identifikacijske številke - vodenje 

i« PŽteSSSZ?1™"™ p°"°pek 

>>NW,BA2V0J 

e® °Sn^ePublikpr<5iret,ivals,va Republike Slovenije (CRP) vodi 
j?°ttw' Podatw!°VSni'e od leta 1971 • ko i® bi' vzpostavljen 
S^t6U?

a,ične ,, P'sa prebivalstva leta 1971. Uvedba 
• letih ^p~"ja v u u? občana Iet3 1980 je omogočila poso- 

»bjv
1,clelovan oinskem in tehničnem smislu. V štirinaj- 

dNerv"1^en'hi'5 prerasel v osrednjo zbirko podatkov ,6r potr ll 6 Slovenije, ki so na enem mestu zbrani 

IN KRATKA MEDNARODNA PRI- 

k ^nr\\ l°r Do«ir '-"'-'vomijo, r\i au na enem mesiu turani 
n°V' ti c ^a prim ec|ovar>i uporabnikom (mesečno, letno ali 
0,raniiK s Podm*-na' omenimo le nekaj največjih uporabni- 

*ac,ev (vni>Statis,i,<e' zdravstva, davkov, obrambe, oiitve), v širšem pomenu pa so uporabniki 

vsi, ki pri svojem delu uporabljajo Emšo. Prav ta je uporabni- 
kom omogočila racionalnejši način pridobivanja podatkov, 
uporabo že zbranih in bolj točnih podatkov ter njihovo pove- 
zovanje. 

Predlagatelj je proučil načine registriranja prebivalstva 
v nekaterih evropskih državah. Ureditev tega vprašanja je zelo 
raznolika. Razvidna je velika podobnost med slovensko uredi- 
tvijo in ureditvijo v nordijskih državah. To velja že za sedanje 
rešitve, še bolj pa za ureditev, kakršno predlagamo v Predlogu 
zakona o centralnem registru prebivalstva in je izvedljiva na 
osnovi dosedaj doseženih rezultatov. Tudi nekatere druge 
države si prizadevajo uveljaviti nordijski model - pa ne le za 
statistiko, temveč v prvi vrsti za lažje in hitrejše uveljavljanje 
pravic posameznika ter za lažje in zanesljivejše upravljanje 
administrativnih evidenc. 

Večina držav ima register prebivalstva na lokalni ravni. Najsta- 
rejši finski in švedski registri prebivalstva izvirajo še iz 16. 
stoletja: norveški iz 18. stoletja: belgijski, nemški, italijanski in 
nizozemski iz 19. stoletja; danski, luksemburški in španski iz 
20. stoletja. V Sloveniji je bila prijavno-odjavna dolžnost 
določena z uredbo že leta 1945, s katero je bila uvedba 
registrov prebivalstva že napovedana, dejansko pa so bili 
vzpostavljeni leta 1953. Nekatere države - Francija, Irska, 
Portugalska in Velika Britanija pa nimajo niti lokalnih regi- 
strov prebivalstva. 

Ideja o centralnem registru prebivalstva (Central Population 
Register - CPR), v katerega se stekajo podatki lokalnih regi- 
strov in katerega upravljalec ima vlogo koordinatorja podat- 
kov med različnimi administrativnimi zbirkami, izvira iz Velike 
Britanije. Stara je več kot 70 let, kar je svojevrsten paradoks, 
saj so ravno v tej državi registri še vedno nerazviti. 

Pionirji registrske filozofije so Nordijci, ki imajo najdaljšo 
tradicijo pri registriranju prebivalstva na državni ravni. Prvi so 
zakonsko uredili pretok podatkov in s popolnim sistemom 
registracij prebivalstva dosegli znatne racionalizacije pri delu 
državnih služb s tem, da so definirali CPR kot večnamenski 
register. Največ doslej so dosegli glede enotne uporabe iden- 
tifikacij in prvi uvedli registrsko orientirano statistiko. Zato so 
nordijske države splošen vzor. Takoj za njimi sta Belgija in 
Luksemburg, med našimi sosedami Madžarska, zunaj Evrope 
npr. Izrael. Vsi našteti uporabljajo osebno identifikacijsko 
številko. 

Nekatere države imajo delne rešitve, namreč nacionalne regi- 
stre prebivalstva z nepopolnim zajetjem (Francija), neenotno 
uporabo osebne identifikacijske številke (Španija, Portugal- 
ska), povezavo lokalnih registrov brez identifikacije (Nizo- 
zemska). 

Mnoge države si prizadevajo uvesti CPR (Avstrija, Velika Bri- 
tanija), ali že imajo zakonsko osnovo in je vzpostavitev stvar 
realizacije (Avstrija). 

Razvoj registrov prebivalstva je doživel velik napredek po 
drugi svetovni vojni, zlasti z napredkom računalniške tehnike, 
ki je omogočila večjo točnost podatkov ravno na osnovi 
Personal Identification Number - PIN. PIN je definirana kot 
stalna, osebna referenčna številka, ki ima tudi kontrolno šte- 
vilko. Določa in hrani naj se v CPR-u. Določi se ob rojstvu ali 
priselitvi. Namenjena je funkcioniranju registra, za prepreče- 
vanje dvojnih zapisov in za prenos podatkov. Mišljen je pre- 
nos podatkov med lokalnimi registri ob selitvi, pa tudi admini- 
strativna funkcija CPR-a, ki naj služi kot »referenčna točka« 
za posredovanje podatkov drugim uradnim evidencam. 

V uporabi je govoreča identifikacija (Danska, Belgija, Luk- 
semburg, Madžarska, Norveška, Švedska), naključna, zapo- 
redna številka, vendar enotna (Nizozemska), pa tudi identifi- 
kacije, ki so nepovezano predpisane za posamezna področja 
(Nemčija, Italija, Španija, Portugalska). V nekaterih primerih 
je identifikacijska številka področja, ki pokriva največji del 
prebivalstva, opredeljena kot identifikacija osebe in celo pre- 
nesena na druga področja, najpogosteje je to številka social- 
nega zavarovanja (ZDA, Kanada, Avstrija). 
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Predlagatelj je uporabil različne vire za mednarodno primer- 
javo zbiranih podatkov in pri tem prišel do zaključka, da se 
podatki obravnavajo na različne načine ter da zaradi tega ni 
mogoče narediti sistematičnega pregleda. Za register prebi- 
valstva ne obstajajo enotna priporočila mednarodnih institu- 
cij, saj je normativna ureditev področja prebivalstva in varstva 
osebnih podatkov v posameznih državah zelo različna. Lahko 
pa primerjamo vsebino in poglavitne značilnosti registrov 
prebivalstva. Pri tej primerjavi je predlagatelj ugotovil, da je 
osnovna vsebina registrov v registrsko orientiranih državah 
podobna vsebini, kakršna je v predlogu tega zakona. 

Med podatki najdemo: 
- osebno identifikacijsko številko 
- osebno identifikacijsko številko staršev (zaradi pridobiva- 
nja podatkov o družinah oziroma gospodinjstvih) 
- rojstne podatke (kraj rojstva, datum rojstva, spol) 
- osebno ime 
- zakonski stan 
- državljanstvo 
- narodnost posebej poudarjajo kot pomemben podatek, ni 
pa povsod 
- prebivališče (pogosto se pojavljata prejšnje in bodoče pre- 
bivališče v primeru selitev med državami) 
- datum dogodka kot obvezen podatek (vsaj datum in kraj 
smrti ter datum poroke) 
- volilna pravica 
- podatki o gospodinjstvu in/ali družini 
- poklic in zaposlitev 
- pripadnost veroizpovedi 
- kot del vsebine omenjajo »zgodovino«, vendar v gradivih 
pogosto ni navedb o hranjenju podatkov, zato ne vemo, kako 
drugi obravnavajo podatke o preteklih stanjih. 

V razvoju registrov prebivalstva pomeni večnamenska upo- 
raba podatkov gotovo najvišjo stopnjo. Dosegajo jo registri, ki 
imajo identifikacijo kot osnovni pogoj za povezovanje podat- 
kov. To so v prvi vrsti nordijski, belgijski, luksemburški in 
izraelski. Že dosedanjo, še bolj pa bodočo slovensko ureditev 
lahko prištejemo k tej skupini. 

Predlagatelj se je odločil, da na tem mestu na kratko prikaže 
ureditev v nekaterih državah, ki so nam lahko vzor zaradi 
svoje registrske orientacije. 

Belgija ima nacionalni register prebivalstva in identifikacijo. 
Ta je sestavljena iz datuma rojstva in kontrolne številke in se 
določa znotraj nacionalnega registra prebivalstva. Podatki 
nacionalnega registra so: ime in priimek, kraj in datum roj- 
stva, spol, državljanstvo, naslov, kraj in datum smrti, poklic, 
stan, gospodinjstvo. Hranijo tudi pretekle naslove. Kvaliteta 
podatkov registra je izredno dobra, zato podatke lahko upo- 
rabljajo tudi za izračun števila prebivalstva, za demografska in 
geografska gibanja, za risanje starostne piramide, za popis 
prebivalstva ali volilne imenike. Podatke povezujejo na pod- 
lagi identifikacijske številke. 

Posebnost Belgije je to, da ažurirajo in dopolnjujejo podatke 
v nacionalnem registru prebivalstva tudi na osnovi podatkov 
popisov prebivalstva. 

Danska je vzpostavila CPR za vso državo že v letu 1968 hkrati 
z uvedbo osebne identifikacijske številke. Upravljalec CPR-a 
je sekretariat za registracijo oseb, agencija Ministrstva za 
notranje zadevi. Register zajema vse prijavljene prebivalce 
Danske (začasne prijave ne poznajo), nekoč pri|avljene ter 
osebe, ki niso prebivalci Danske, imajo pa do države določene 
obveznosti - na primer davčne. 

Desetmestna identifikacijska številka se določa znotraj 
CPR-a. Je enotna za vse prebivalstvo in govoreča, vsebuje 
datum rojstva in spol. Kontrolira se po modulu 11. 

Njena uporaba je izredno razširjena. Obvezna je v vseh admi- 
nistrativnih registrih, na področju davkov, izobraževanja, 
socialnega, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, 
v registrih nezaposlenih, bolnišnic, socialnih podpor, raka, 
kriminalističnem, poslovnem registru ipd. Obvezno jo uporab- 
ljajo tudi banke, zavarovalnice, zasebni zdravniki, delodajalci 

idr. Vpisana je na dokumentih (osebni dokumenj^ levil 
stvena izkaznica, bančna knjižica, na obrazcih v so i 

Register prebivalstva je podlaga za ažuriranje ^'znoli J'0' 
strov. Podatki v CPR-u so: datum rojstva m sp zakons 
identifikacije, priimek in ime, naslov, državljanst • zap°® tioc 
stan, pripadnost veroizpovedi, nesposobnost za a "v 
tev, identifikacijska številka zakonca ali enega 0 tva, ® |iej 
povezavo družine), poklic, datum poroke, kraj J v0mnil y 
Ijane teritorialne šifre (statistični, župnijski, po»> • ^ 
planski okoliš) in tehnične oznake. 

Švedska je uvedla osebno identifikacijsko „jitif ^ 
1947, današnje stanje pa ureja zakon iz leta 196' rojSivi », 
identifikacija je govoreča, sestavljena je iz datu ^aCjo% 
spola in kontrolirana po modulu 11. CPR vodijo Drej;ivlBj t 
nem davčnem uradu, saj so tudi lokalni re9'S,r'' ^ na* 
na lokalnih davčnih uradih. Švedska je držav ^ <)< | 
upošteva načelo neobremenjevanja prebivalcev. 
podatke dati samo enkrat, državni organi pa^ P.pp-u ^ tj. 
pretok podatkov za njihove potrebe. Zato je ^.ržaVi je" *ja 
oznaka za diseminacijo - katerim registrom v o t. 
posredovati podatke. ^ 

Podatki v CPR-u so: osebno ime, naslov, rSSfe 
zakonski stan, identifikacijske številke družinski se(janj> 
rojstva, državljanstvo, pripadnost veroizpovedi 
prejšnje prebivališče. 

'Sp 

Posebnost švedske ureditve je Državni register osebij ' mere™ 
vov, ki je mesečno ažuriran, namenjen pa je za 

,!>!■ 
t Si 

vuv, r\i jo iiicoc^iiv a z. u i u ai i, uaiuciijcii r i . - 
potrebe. Vendar pa ima vsak posameznik prav 
da se podatki o njem za te namene ne vodijo. ^ 
Norveški CPR je bil vzpostavljen po popisu P^acijsk'j! j 
1960, ko je bila uzakonjena tudi osebna identi ^leta' " 
vilka (11-mestna, vsebuje datum rojstva in sp° '• ta 
vodi CPR Centralni urad za registracijo prebiva'^ a n£)rv^ 
v sestavi davčne službe. Pred tem je CPR \o d» 5°J 
statistika. Razlog za prenos upravljanja je to te|dr*. 
lokalni registri v pristojnosti davčne službe. 'u ' ^ p°^Jij0 
razširjenost uporabe centralno zbranih in urfj~,,j0 s P° 
visoko razvita, registri na ravni države se ni 
CPR-a. 

Podatki so: osebno ime, državljanstvo, zakonski 
ska razmerja, identifikacije družinskih članovte e(,vd'% 
memb. Struktura podatkov omogoča povezavo o ,)a je , 
in povezavo s historičnimi podatki. Posebno ' (nj|<ov' 
raba podatkov registra za merjenje socialnih kaz Joleji 
uporabljajo na primer za spremljanje pojava ne ^|i 
volitvah, za analiziranje naraščajočih družben 
ukrepanje v posameznih primerih in podobno 

V. OCENA POTREBNIH KADROV IN I   ......j finančne*^ 
Izvajanje Zakona o centralnem registru Pr0k'va J1 

prenosa upravljanja Centralnega registra P..rjtve V s 

Ministrstvo za notranje zadeve in zaradi raZ®r0ra4un,/ 
vsebine povzročilo finančno obremenitev za P o* ' 
dar pa višine teh sredstev v tem trenutku ni n0 iz () 
Treba bo sestaviti projektno skupino, sestavlje :ega 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko kot seo^ 
Ijalca in delavcev Ministrstva za notranje zao pfo|^ 
čega upravljalca Centralnega registra prebivantra|nne/ 
moral obsegati načrt prenosa upravljanja Ceri ^e\\ j 
stra prebivalstva in faze razvoja v prehodn^ jo' J 
obdobju, ki je predviden v prehodnih in kon

kOna0 

tega predloga zakona v skladu s Predlogom za 1 

statistiki. S projektom bo treba predvideti tu j oz 
tehnične in tehnološke ter časovne m hnjh Ka'fi 
v skladu s temi pripraviti tudi oceno p°'re(~a da1,0p/ 
finančne posledice. Upoštevati je namreč treD 'napr«l V 
danji upravljalec administrativnega registra se bo J 
boval kadre za statistični register prebivalstv . ^ 
njen predvsem statističnim raziskovanjem " je 
sredstev pa je treba upoštevati tudi to, Jjrša uUjKi 
bistveno zmanjšati s primernim trženjem (na j 
administrativnega registra prebivalstva, voli 
podobno). 

% 
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Hi '#,i|ke |Pm{ Pr?dvidena ohranitev osebne identifikacijske 
' i®6 Predori 'n nieno določanje enotno za državlfane in 

'Siriko L:lc!en ie ,orej prevzem zatečenega stanja. Za posa- . ctniKg L; •• iu,cj pi _ 
1 rJ'°iani'p še bil določen, pa bo treba izvesti " 'ter vpisovanje v zbirke podatkov, kjer se 

' bodn " 0 teh Posameznikih. Za samo določanje 
'P^lljivosti HZadost°vale obstoječe tehnične in kadrovske dosedanjega upravljalca in finančna sredstva :e»P 

iakonu 

Podatki 

'mi 'reierna >ai, ini 3-600.000 SIT. V primeru, da v postopku 
^ikacii::r Prevlada mišljenje o določanju osebnih 
"rebna b et ^evilk na novo za vse prebivalce, pa bodo 

KillcuCentari ve<-la finančna sredstva - tako pri uprav- 
no ^ ViSjnp ?e.pa re9istra prebivalstva kakor tudi pri uporab- 
na Em« sredstev v tem trenutku ni mogoče predvi- ^^podr0

s,0"P°rablja izredno veliko število uporabnikov 
list/katerih hi 'er se spremljajo podatki o prebivalstvu in 3i?vai— ^menjava Emša z drugo identifikacijo vplivala 
joliv^videl* Z ni'bovega področja. V predlogu zakona 
iioA1® 0sebne J 1 ,aj° dveh izvršilnih predpisov. Način določa- 
tC39' Vnraf ,ikaciiske številke (algoritem) bo vsebina 
tfArSrebivT ^'ede vodenja in vzdrževanja Centralnega vodenja in vzdrževanja Centralnega 

."^datkovn3'!^3 ,er Postopek pridobivanja in posredova- hu. Pa bodo ureijena v drugem podzakonskem pred- 

!')BES 

l<>lOŠ| 
EdILOČLENOV 

Nedoločbe ias» 
■jalc 
e^ 1-člen 

(namen zakona) 

,er vs'ehd0'°^an'e 'n uPorabo osebne identifikacijske 
't#?'11 CRP\ r!no Centralnega registra prebivalstva (v nada- 
M le PodatiiU Podatkov, vodenje, vzdrževanje in hra- 
j 3tkov ter njihovo uporabo. 

1 . 2■Clen 

(namen CRP-ja) 

fta^aiijo6 Pn
0cla,ki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelu- 

% k (,rebivakf0rat>''a'° z namenom spremljati stanje in 
j!'^oo n'kov |^j ,a 2a potrebe državnih organov in drugih 
/1)»j 0?irortia ,J Potrebujejo za opravljanje predpisanih 
;^i>e j>v 

a vodenje zbirk podatkov o posameznikih ter 
ji K°vanj, 2a J ,'a statističnih, socioekonomskih in drugih 
lij) K3tere imajo zakonsko podlago. 

5 °sred 
1 dri. 

3. člen 
(*ratka vsebina CRP-ja) 

n'a zbirka podatkov: 

, za več kot tri mesece, 

^asn Slove k!.lrnai° stalno ali začasno prebivališče 
Prebiv/J 1,1 in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali 

Cn
avlianih\T v Republiki Sloveniji 

x*\ * Cuh -S° S,alno ali očesno, z< 
'im h, ki v Re 6 Slovenije 
Si „Sn° PrehiPU ■ '• S'oveniji nimajo dovoljenja za stalno 
V a RodročVan'e' imai° Pa določene pravice ali obvez- ' (janja, j, davkov, pokojninskega in invalidskega 

|U' če in urnanitarnih razlogov ali na drugem 16 ,ako določeno z zakonom. 

l8c CRp^: 

4. člen 
(upravljalec CRP-ja) 

% 
So, 

Ja je Ministrstvo za notranje zadeve. 

5. člen 
(pojmi) 

•ijt^ist '6m Zal<0nu naslednji pomen: 
SV^°Posama<;unalniško vodena baza podatkov, ki jo 0 Predpjs evidence kot logične celote. V njem so 

6dsehr.:?r",P°dat'<i, ki so urejeni časovno in vsebin- )no kontrolirani. 

(2) Prebivališče - naselje, v katerem se posameznik naseli 
z namenom, da v njem stalno ali začasno prebiva. Za Repu- 
bliko Slovenijo je to občina, naselje, ulica, hišna številka 
z dodatkom k hišni številki in geokodo ter oznaka stanovanja, 
za tujino pa država in kraj. Geokoda je identifikator, ki v real- 
nem in geoprostoru loči posamične istovrstne nepremičnine 
in jim določa lokacijo (centroid s koordinatama x,y v držav- 
nem koordinatnem sistemu, po Gaus-Krugerju). 

(3) Vrsta prebivališča - stalno ali začasno, prvo ali drugo, ob 
selitvi pa staro in novo (sedanje) prebivališče. Prvo ali drugo 
prebivališče je tisto, ki ga določi posameznik v primeru, če 
ima stalno in začasno prebivališče, glede na dolžino prebiva- 
nja na posameznem naslovu. Staro prebivališče je prebiva- 
lišče, kjer je posameznik prebival do odselitve, novo pa tisto, 
kamor se je priselil oziroma kamor se namerava preseliti, če je 
to v tujini. 

(4) Kraj rojstva - za rojene v Republiki Sloveniji občina in 
naselje, kjer je posameznik rojen oziroma vpisan v Rojstno 
matično knjigo, za rojene v tujini pa država in kraj v tuji državi. 

II. OSEBNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 
6. člen 

(identifikacija) 

(1) Osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji je 
Emšo - Enotna matična številka občana, ki je identifikacija za 
enoznačno opredelitev posameznika. Predstavlja temeljni, 
z matematično metodo izračunani numerični standard. 

(2) Identifikacija je namenjena vodenju in vzdrževanju zbirk 
podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah 
ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabni- 
kov, ki imjo zakonsko podlago, pri uresničevanju pravic in 
obveznosti posameznika. 

7. člen 
(določanje Emša) 

(1) Emšo določi upravljalec CRP-ja za vsakega posameznika 
iz 3. člena tega zakona, ko ga vpiše v CRP ob rojstvu, priselitvi 
oziroma ob vpisu posameznika, kateremu Emšo ni bil dolo- 
čen. Emšo se določi v roku treh dni po prejemu podatkov. 

(2) Upravljalec CRP-ja vodi evidenco določenih osebnih 
identifikacijskih številk, ki je sestavni del CRP-ja. 

8. člen 
(struktura Emša) 

(1) Upravljalec CRP-ja določi Emšo enotno za vse osebe iz 3. 
člena tega zakona, po datumu rojstva in spolu - za državljane 
na podlagi podatkov iz rojstne matične knjige, za tujce pa na 
podlagi podatkov iz osebnega dokumenta. 

(2) Emšo sestavlja trinajst številk, ki imajo naslednji pomen: 

- od 1. do 7. številke: datum rojstva (2 mesti za dan, 2 mesti za 
mesec in 3 mesta za letnico) 
- 8. in 9. številka: številka registra (šifra 50) 
- 10., 11. in 12. številka: zaporedna številka oziroma kombi- 
nacija spola in zaporedne številke za osebe, rojene istega dne 
(000-499 za moške in 500-999 za ženske) 
- 13. številka: kontrolna številka, izračunana na način, ki 
vključuje modul 11. 

(3) Če je Emšo določen na napačen datum rojstva ali spol, ga 
upravljalec CRP-ja razveljavi in ponovno določi, razveljav- 
ljeni Emšo pa ostane v evidenci. Ob spremembah drugih 
podatkov iz 11. člena tega zakona oseba obdrži dodeljeni 
Emšo. Razveljavljenega Emša se ne sme dodeliti drugemu 
posamezniku. 

9. člen 
(uporaba Emša) 

(1) Emšo morajo obvezno uporabljati upravljalci zbirk podat- 
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Si z 
kov (registrov, evidenc ipd ), ki jih vodijo 6 posamezniku na 
podlagi zakona. 

(2) Emšo se lahko vpisuje tudi v javne listine, ki se na podlagi 
zbirk iz prejšnjega odstavka izdajajo posameznikom. 

(3) Kdor pridobiva Emšo, je dolžan navesti zakonsko podlago 
in namen pridobivanja Emša, v primeru pisne privolitve pa 
posameznika seznaniti z namenom pridobivanja. 

10. člen 
(predpis vlade za določanje Emša) 

Vlada Republike Slovenije v petnajstih dneh po uveljavitvi 
tega zakona, z uredbo predpiše način določanja osebne iden- 
tifikacijske številke. 

III. VSEBINA CRP-JA 

11. člen 
(podatki) 

(1) Podatki v CRP-ju so: 

- Emšo 
- kraj rojstva 
- datum rojstva 
- spol 
- ime in priimek 
- državljanstvo 
- prebivališče in vrsta prebivališča 
- zakonski stan 
- šolska izobrazba 
- poklic 
- volilna pravica 
- Emšo matere 
- Emšo očeta 
- Emšo zakonca 
- Emšo otrok 
- pripadnost narodu ali narodni skupnosti na podlagi prosto- 
voljne izjave posameznika in 
- datumi in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih. 

IV. PRETOK PODATKOV 

12. člen 
(pretok podatkov) 

(1) Upravljalec CRP-ja pridobiva podatke od upravljalca 
zbirke podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov. 

(2) Upravljalec CRP-ja lahko posreduje podatke iz CRP-ja za 
vzpostavitev oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov in 
uradnih evidenc državnim organom in drugim uporabnikom, 
za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog. 

13. člen 
(viri podatkov) 

(1) Upravljalec CRP-ja pridobiva podatke: 
- o rojstvih, smrtih, državljanstvih, sklenjenih zakonskih zve- 
zah in spremembah osebnega imena iz matičnih knjig; 
podatke o rojstvu (kraj in datum rojstva, spol in vitaliteta) tudi 
iz uradnih evidenc pristojnih zdravstvenih ustanov; 

- o razvezah sklenjenih zakonskih zvez iz evidenc pravosod- 
nih organov; 

- o identifikacijah iz 12. do 15. alineje 11. člena tega zakona iz 
zbirk podatkov, ki jih vodijo upravljalci iz 1. in 2. alineje tega 
člena ob rojstvih, smrtih, sklenitvah zakonske zveze in razve- 
zah zakonske zveze; 

- o selitvah prebivalstva, ugotavljanju prebivališča, o gospo- 
dinjstvih in volilni pravici iz registrov stalnega prebivalstva, 
razvidov začasnega prebivališča in evidenc o tujcih, ki jih 
vodijo pristojni upravni organi za notranje zadeve; 

- teritorialne podatke (šifre in imena občin, nrjtorialni u 
preoštfevilčbe hišnih številk in drugo) iz reg'sh L spret^ M, 
enot in drugih registrov ali evidenc, v katerih s 
teritorialni podatki; 

j p eviuv 
- podatke o šolski izobrazbi in poklicih iz re9is'r°|!0jninsW 
s področja izobraževanja in dela, zdravstva ter p j 
in invalidskega zavarovanja; 

- podatke o tujcih, ki nimajo dovoljenja za s'a'"°gsti, iz6"' 
prebivanje, imajo pa določene pravice ali obve ^ i(iva|i0 
dene s področja davkov, zdravstva, pokojninsianitarnl 

skega zavarovanja ter evidenc, ki jih vodijo huma 
nizacije; 

- podatke pa lahko upravljalec CRP-ja prl^ieqovega^l(vl 
podlagi pisne privolitve posameznika oziroma nj 
noletnega družinskega člana. 

(2) Upravljalci, ki vodijo zbirke podatkov, iz ^a!®[.'£a
U so --j 

CRP-ja pridobiva podatke iz prejšnjega ods»' k6i'kivp|lVff 

posredovati vse dogodke, spremembe in popra 
na podatke iz 11. člena tega zakona. 

14. člen 
(dolžnosti vira) 

.odatke 
v Pre (1) Upravljalci zbirk podatkov, ki posredujejo po 

so upravljalcu CRP-ja dolžni posredovati po 
sanem času in obliki ter brezplačno. 

(2) Za določitev Emša morajo podatke poslati <ja03 

po rojstvu ali priseltvi oziroma takoj, ko ugo' 
Emšo ni bil določen. 

15. člen 
(dolžnosti upravljalca CRP-i0' 

.a,kov inup0 

(1) Upravljalec CRP-ja usklajuje pretok poaai 
skupnih standardov. 

k 
'obi 

d 

apv i 
(2) Če se pojavi dvom o pravilnosti podatka ali" poda' 
upravljalec CRP-ja to sporočiti "Prav|ialcUja,ek p'eV 

ki je podatke posredoval. Ta je dolžan poda 
napako popraviti. 

16. člen 
(dolžnosti uporabnika) ^jj 

Če uporabnik ugotovi, da je podatek napačen, jj0|0{e"v 

upravljalca CRP-ja, ki mora ravnati na nacm. 
členu tega zakona. 

17. člen 
(sprememba pri viru) 

spremembo, ki lahko vpliva na pretok P^^frja Z 
pravočasno uskladiti z upravljalcem CRP-I3, 

(1) V primeru, da upravljalec zbirke Podatk?.n£iu 
podatke za CRP, na svojem delovnem P°° .kov, ""V 
^  1,1 wnli»a nrotnif DOdat*". gpO 

niki. 

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tucl'za 

ki vzpostavlja novo zbirko podatkov. 

V. VODENJE, VZDRŽEVANJE IN HRANJENJE 

18. člen 
(pridobivanje podatkov) uP' 

nridO^Kill/ 
Podatke za vodenje in vzdrževanje CRP~Ja P ajhd°y 
Ijalec CRP-ja na obrazcih ter na uradnih in 0 pa paP 
tih, ki jih upravljalec zbirke podatkov Posr ,';§ko P 
magnetnih medijih ali z neposredno računam 

19. člen , . m)») , 
(vodenje in vzdrževanje kooperativ" 

(1) Upravljalec CRP-ja je odgovoren za vo 
nje CRP-ja. 

denj« 

S) 
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ili«, 
I/Ko UDrafr0!11 raci°naliziranja opravil skupnega pomena 

ki L 7C CRP-ja pooblasti upravljalca zbirke podat- 
^evan.«. l'® določene podatke za CRP, za neposredno )e 'eh podatkov v CRP-ju. 

CRP i, 

20. člen 
(hranjenje podatkov) 

V'ioioo let (ra)nega pomena. Podatki se v CRP-ju hra- 
,ii'časa na^° smrti ali odselitvi posameznika, po preteku 
JjlJl % p se odstopijo v hrambo arhivu Republike Slove- 
30 

21. člen 
(ji (predpis vlade za CRP) 

®lovenije z uredbo predpiše vodenje in vzdr- 
Natkov CRpf jter P°st°Pek za pridobivanje in posredovanje 

«1 

22. člen 
. (uporaba podatkov) 
^atki CRP_ 
J^iki, |(j 'a se smejo uporabljati samo na način in 

toloča drug^g90ča identifikacije posameznika, če zakon 

A PODATKOV 

23. člen 
(uporabniki CRP-ja) 

uporabljajo CRP za vzpostavitev novih zbirk 
b'rk sn v°denje in vzdrževanje z zakonom predpi- 

~statijfL uPravljalci zbirk podatkov na področjih: ;stike 
an'ih zadev 

>ov jn Cgr^
arstva in zavarovanja 

nibe 

^»ianlfn službe 

Nr!f0s|ovan?=tora in eko|oške zaščite 
^ °ininski ln. sPremljanja delovne sile 9a ln invalidskega zavarovanja io|. istva 

9a varstva in zavarovanja 
^ M UQj |j 

C^atkrn# ^1' do,očen' z zakonom oziroma upravljalci 
Uf)°rabijajo Emščen' 2 zakonom' ki v teh zbirkah P°dat" 
K^NSKE| določbe 

24. člen 
(neuporaba Emša) 

^arno 
uPravhafn''° naimani 25.000 tolarjev se kaznuje za 

[Hi- zbirke podatkov, ki ne uporablja Emša v 

^ astavek
k

9
0v

4^nlo vodi o posamezniku na podlagi zakona 

!}S>> 

5?«.» 

JVor"'10 naimani 10.000 tolarjev se kaznuje za r^ek i> Ina °seba upravljalca zbirke podatkov, ki 
Pre|šnjega odstavka tega člena. 

25- čl«n 

»"»navedba podlage ali namena) 

JC*5 Pfavna3^'^ naimani 25.000 tolarjev se kaznuje za 
tSbiJ8 POdlann r ki ob Pr'dobivanju Emša ne navede <Oniu g 

3,1 namena pridobivanja Emša oziroma ob 
,v 

a"ienor« ,nS Pisno privolitvijo, posameznika ne sez- 
■ odstavek 9. člena). 
Srs6,narno kazni i 

'H 0cl9ovnr naimanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
>. 3 te9a člen*3 oseba' ki stori prekršek iz prejšnjega 

26. člen 
(opustitev posredovanja podatkov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek upravljalec zbirke podatkov iz 13. člena, če ne posre- 
duje podatkov upravljalcu CRP-ja v predpisanem času, obliki 
ali brezplačno (14. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba upravljalca zbirke podatkov iz 
prejšnjega odstavka, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

27. člen 
(pridobivanje manjkajočih podatkov) 

(1) Upravljalec CRP-ja vodi in vzdržuje CRP na osnovi seda- 
njih podatkov. Manjkajoče podatke o tujcih in podatke 
o državljanih Republike Slovenije, ki so začasno prijavljeni 
v Sloveniji oziroma odsotni iz Slovenije, pridobi od pristojnih 
organov, ki vodijo zbirke podatkov s področja notranjih 
zadev, zdravstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ter davkov. 

(2) Zaradi pridobivanja podatkov, za katere je vir upravljalec 
zbirk podatkov iz četrte alineje 13. člena, je treba najpozneje 
v dveh letih od uveljavitve tega zakona uskladiti določbe 
zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebival- 
stva (Uradni list SRS, št. 6/83, 26/90 in 11/91-1) s tem za- 
konom. 

(3) Do vzpostavitve registra stavb in stanovanj se podatki 
o prebivališču v Republiki Sloveniji spremljajo do ravni hišne 
številke z dodatkom k hišni številki oziroma do ravni drugačne 
prostorske identifikacije. 

(4) S podatki o šolski izobrazbi in poklicih se CRP dopolni, ko 
bo možno podatke povezovati z evidencami iz pete alineje 1. 
odstavka 13. člena, vendar najpozneje v dveh letih od uveljavi- 
tve tega zakona. 

28. člen 
(prehodno stanje identifikacij) 

(1) Identifikacije, določene pred uveljavitvijo tega zakona, se 
praviloma ohranijo tudi po njegovi uveljavitvi, če so bile 
določene na način, predpisan pred uveljavitvijo tega zakona. 

(2) Posameznikom iz 1. odstavka 27. člena tega zakona, ki jim 
osebna identifikacijska številka še ni bila določena, se ta 
določi najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uveljavitve 
tega zakona. 

(3) Vpis manjkajočih identifikacij so upravljalci zbirk podatkov 
dolžni opraviti najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uve- 
ljavitve tega zakona. 

29. člen 
(prehodno obdobje upravljanja CRP-ja) 

Zavod Republike Slovenije za statistiko upravlja CRP najdlje 
do izteka roka, določenega z zakonom o državni statistiki. 

30. člen 
(rok za predpis vlade) 

Uredba iz 21. člena tega zakona se izda najpozneje v dvanaj- 
stih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

31. člen 
(prenehanje uporabe oziroma veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati 
določbe zakona o uvedbi matične številke občanov (Uradni 
list SFRJ, 58/76) in določbe zakona o enotnem registru prebi- 
valstva (Uradni list SFRJ, 24/86) v zvezi s 4. členom Ustavnega 
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zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), 
preneha pa veljati zakon o enotni matični številki občanov 
(Uradni list SRS, št. 1/80). 

(2) Dokler ne bodo izdani predpisi iz 10. in 21. člena tega 
zakona, se uporabljajo dosedanji izvršilni predpisi. 

32. člen 
(veljavnost) 

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

Uradnem15 re 

M 

OBRAZLOŽITEV 

Vsebina predloga zakona o centralnem registru prebivalstva 
je razdeljena na osem poglavij. 

Prvo poglavje (členi od 1 do 5) zajema splošne določbe, na 
katerih temelji vsebina zakona. V 1. členu je določen namen, 
ki naj se doseže z zakonom, to je določanje in uporaba 
osebne identifikacijske številke ter določitev vsebine, ureditev 
pretoka, vodenja, vzdrževanja, hranjenja in uporabe podatkov 
Centralnega registra prebivalstva. 

2. člen opredeljuje namen, ki naj se doseže s Centralnim 
registrom prebivalstva kot osrednjim administrativnim regi- 
strom prebivalstva v Republiki Sloveniji, to je spremljanje 
stanja in gibanja prebivalstva za potrebe državnih organov in 
drugih uporabnikov. Podatki o prebivalstvu se centralno zbi- 
rajo, obdelujejo, hranijo in končno uporabljajo. Že na samem 
začetku sta torej nakazana vloga in pomen Centralnega regi- 
stra prebivalstva (v nadaljevanju CRP). 

Predlagatelj v 3. členu opredeljuje CRP kot osrednjo zbirko 
podatkov o državljanih in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno 
ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji; o državljanih, ki 
so, stalno ali začasno, za več kot tri mesece, odsotni iz 
Republike Slovenije, in o tujcih, ki imajo v Republiki Sloveniji 
določene pravice ali obveznosti, nimajo pa dovoljenja za 
stalno ali začasno prebivanje. Tako bo možno dobiti na enem 
mestu vse potrebne osnovne podatke o prebivalstvu Repu- 
blike Slovenije in tudi o tistih tujcih, ki imajo v Republiki 
Sloveniji določene pravice oziroma obveznosti. 

V 4. členu je predlagatelj določil upravljalca CRP-ja, in sicer 
Ministrstvo za notranje zadeve. 

Drugo poglavje je v celoti posvečeno osebni identifikacijski 
številki (členi od 6 do 10), zaradi njenega izjemnega pomena. 

Brez Emša - Enotne matične številke občana si je težko 
predstavljati vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov o prebi- 
valstvu, povezovanje podatkov v teh zbirkah in navsezadnje 
tudi lažje uresničevanje pravic in obveznosti posameznika. 
Identifikacija omogoča enoznačno opredelitev posameznika. 
Podrobnejša vprašanja glede postopka določanja in uporabe 
Emša, načina uresničevanja pravic in obveznosti posamezni- 
kov oziroma upravljalcev zbirk podatkov bodo določena 
v izvedbenih predpisih. Emšo določa upravljalec CRP-ja 
enkratno in enotno za državljane in tujce, z matematično 
metodo, ponovno pa ga določa samo v primeru napake, tako 
da se že določen Emšo razveljavi. Posebej je poudarjena 
obveznost uporabe. Predlagatelj se je odločil za ohranitev že 
uveljavljenega imena in načina določanja osebne identifika- 
cijske številke - Emšo, zaradi njegove uveljavljenosti, pred- 
vsem pa v izogib znatnim finančnim obremenitvam, organiza- 
cijskim in tehničnim težavam in končno tudi obremenjevanju 
posameznikov. 

V 11. členu zakona je predlagatelj opredelil osnovne podatke 
o prebivalstvu. Ti so tudi vsebina v večini z zakonom predpisa- 
nih evidenc, ki se o prebivalstvu vodijo v Republiki Sloveniji. 
Podobne rešitve glede osnovne vsebine registrov - podatkov, 
ki se vodijo o prebivalcih - najdemo v večini registrsko 
orientiranih držav, kar je predlagatelj upošteval in podrobno 

odštet prikazal že v uvodnem delu. V CRP-ju so tudi p® 
dobljeni na podlagi prostovoljne izjave posamez 

Vprašanje pretoka podatkov od vira do . 
do uporabnikov je urejeno v četrtem poglavju (C o0 
17). Osnova za pridobivanje podatkov o prebivali . 
viri za CRP so registri in druge zbirke podatkov,K LgQjii |i 
organi vodijo za opravljanje nalog na svojih P oO(fi0J 
člen). Zaradi potrebe po kvalitetnih in ažurninv^ 
posvečen poseben poudarek dolžnostim P° > 
podatkov (drugi odstavek 13. člena, 14. in 17- 
Ijalcu CRP-ja morajo posredovati P0<*a ■ je tudi d* 
v dogovorjenem času in obliki. Med dolžnostmi I ^ pil'- 
nost, da mora vsako spremembo, ki lahko vp Lop-ja,1*' 
podatkov, pravočasno uskladiti z upravljalcern o upf3\/lii . 
z uporabniki. S tem je poudarjena tudi dolžnos 
CRP-ja kot koordinatorja pri pretoku podat .^0 rg 
vloga se posredno izraža tudi pri kontroliranju v^0**^ 
sporočanju podatkov viru v primerih dvoma 
podatka ali napake (15. člen). ^ 
Vprašanje vodenja, vzdrževanja in hranjenja P°ac$',^ 
peto poglavje (členi od 18 do 21). Vloga uPra L ter J, 
se izraža predvsem pri vodenju in vzdr^e J,cj in JP°j Iru 
odgovornosti za koordinacijo med posredova sfed(fl"!L 
niki. Upravljalec CRP-ja je pristojen Pooblaf„ena 
podatkov za neposredno vzdrževanje določen *. ^ijo^ 
stra. Zaradi trajnega pomena CRP-ja se P° 
let, šteto od nastopa smrti ali odseiitve po& 
preteku tega časa se podatki arhivirajo (20. &e 

Sto, 
H 

Podrobnejša vprašanja glede vodenja in g 
ter postopek za pridobivanje in posredova 
CRP-ja bodo urejena s podzakonskim aktom 

V šestem poglavju zakona je določena ..p, 
podatkov (člena 22 in 23). Podatki se lahko up oS^'j 

ntifikacije P0' cPl 
"r/ 

M 
5 
"is 
6 

* 

l»r 

način in v obliki, ki ne omogoča identifikacije r ^ 
razen če zakon ne določa drugače. ^er.A.a pep- 
podatke, je njihova uporaba omejena.- Tu prinai ^ 
do izraza načelo varstva osebnih podatkov- ^s' 
zakona so navedeni uporabniki, ki upravljajo i° 
o prebivalstvu. 

pr& 
V sedmem poglavju (kazenske določbe) s 0b*- J(r™ 
denarne kazni za prekrške v zvezi z opustltva ntid°\$ Jii 
uporabe Emša, nenavedbo podlage ali nam6n ,3 
Emša ter opustitvami obveznosti posredova 
upravljalcu CRP-ja. 

V prehodnih in končnih določbah so v za<j^a ' 
rešitve za prehodno obdobje, zlasti možnost 
manjkajočih podatkov, ohranitev zatečenega 
kacij in enoletni rok za določitev manjkajočih^ 
za vpis že določenih Emšov, kjer še niso vr" 

da s/J 7 t",,, ir.i 

iitfjS 
nisu 

nem petletnem obdobju je do prenosa upravlj^ 
Ministrstvo za notranje zadeve predvideno, 
dosedanji upravljalec, to je Zavod Repub"■* 
statistiko. Predviden je enoletni rok za iz^°na S3 ijf > 
v zvezi izvršilnim predpisom iz 21. člena zakon ■ 0t9) i; 
določena derogacija nekaterih sedaj veljav 
s tega področja. 

t 
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dl°g zakona o VINU IN DRUGIH PROIZVODIH IZ GROZDJA IN VINA 

^PA 670 - PRVA OBRAVNAVA 

Wi . 
Slovenije je na 85. seji dne 17.5.1994 

IZGRn7^0GA ZAKONA O VINU IN DRUGIH PROIZVODIH ^OZDJA IN VINA. 
!vam 

I VINA, 

,?i,a Prljamo v obravnavo na podlagi 174. člena 

Vlad; 

aovmlf« K k 1 " U"'«"vitavu na puuioa. . 3 Uržavnega zbora Republike Slovenije. 

Zakona na »»» 
1994, kot 

2asedanju, ki se bo začelo v mesecu juniju 
Ravnan16 t0 Pr®dvideno v prednostnem programu dela 1994 zbora Republike Slovenije za prvo polletje 

s^_f^eDublike Slovenije ie na podlagi 65. člena Poslov- 

■ z--— Slovenije predlaga, da Državni zbor 
Slovenije opravi prvo obravnavo navedenega 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 76. in 268. 
člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo njeni predstavniki na sejah Državnega 
zbora Republike Slovenije in delovnih teles sodelovali: 

- dr. Jože Osterc, član Vlade RS in minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo; 
- Alenka Urbančič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo in gozdarstvo; 
- Lojze Senegačnik, svetovalec Vlade RS v Ministrstvu za 
kmetijstvo in gozdarstvo RS; 
- Martina Lippai, svetovalka Vlade RS v Ministrstvu za 
kmetijstvo in gozdarstvo; 
- Špela Terpin, svetovalka ministra v Ministrstvu kmetij- 
stvo in gozdarstvo; 
- Mitja Sartori, svetovalec glavne republiške kmetijske 
inšpektorice v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

#^og_zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 

t IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
, vi" (llrJrt ,'e,a 1970, ko je bil sprejet zakon o označe- 

"2 25® 2akonnH -' list SRS 21/70), uporabljala jugoslovanska 
Sta št«no h«* laa zakon o vinu (Uradni list FLRJ 31/1987 in 
i Članski t J Uradr,i list SFRJ 27/65>> še Prei Pa stari 

^!feJu9oslauiii »Pn: Vinski zakon (Službene novine kralje- 
C'^akon n 297/CXXIV/ 1929) in stari avstrijski zakon 
rJ^'skena ^ 0značevanju vin je omogočal boljšo zaščito 

.i3,ki je hP0rel<'a vina kot takratna jugoslovanska zako- 
ni C*®'®v8niu li v.tem Pogledu izredno pomanjkljiva. Zakon 

«|AvirWna Je bil PriPrav'jen na podlagi predloga nem- 
ili n 

ai na n0u 
0na- Ker "emški zakon, zaradi prilagajanja 

Aim aćel takr? uve|iav'jeno zakonodajo Evropske skupno- 
i>C?9rnejši J1 tve,iati' ie bil slovenski zakon v tem obdobju \ izdaje na 

Evr°pi- S prehodom pristojnosti glede vinske 
,C!°jni -Oblike (1972) je bil v Sloveniji pripravljen 

at)ni li« QoVnu in drugih proizvodih iz grozdja in 
S* $81i« bih J, R Slovenije 16/74 in 29/86). Na podlagi tega 

" bil na Poetih devet podzakonskih predpisov. V letu 
btvSj. akovo^ti ■ Zak°na o standardizaciji sprejet Pravil- 

in V'na (UL' SFRJ št. 17/81 in 14/89). Prevzeta ^ nes 
navedena republiška zakonodaja je veljavna 

r'? ®^vr^ars,°o,sn° RePub|ike Slovenije, prehodom na tržno 
Seih 'i i" tud S6 sprernenila izhodišča za vse gospodarske 
•ovjjtudi PrJ *a kmetijsko pridelavo in predelavo, kamor 

# W;9r°zdia jn 
ovanie grozdja in vina ter drugih proizvo- 

iilf Ji» i],v° in g0 j
lna- Zaradi novih izhodišč, je Ministrstvo za 

. ,k!°VenskeotU1,rstvo v le,u 1993 pripravilo Strategijo raz 
,f/ " ® Slrn/o5i- e"is'vai ki jo je sprejel Državni zbor 
0 VIA 'e v letu 1993 v ... 

' v,narstvo imata v tej strategiji pomembno 
Srb^lSkVia' e9'i' bomo v prihodnje obnavljali absolutne 
J5 bil;' Povečeva?eKS ciliem pridelave kakovostnega grozdja 
V>lo oh| , orno izvoz kakovostnih vin. Navedeni cilji 
> nih iz n° kovanju novega zakona o vinu in drugih 
Vik 9r°zdja in vina. 

°s,i sloven-L. 5>Kega vinogradništva in vinarstva: 
ef NO i 

,Slaba AGRARNA struktura 
kmetija ima le 0,28 ha vinograda. 

>isa iz leta 1991 je od skupnih 
, kar 19184 takih, kjer je povr- 

fcVk lK|h starti 7i a 1 

ki irrfajo"693 pop'sa iz le,a 1991 'e ocl skuPnih 

Sna 8°dohn h °d tla- Na teh kmetijah je 19% vseh 
^kitint"' L. V'iogradov. Povprečna velikost vino- ,a" ie 0,07 ha/kmetijo. Razdrobljenost je še 

večja, če bi upoštevali še ljubiteljske vinogradnike. Žal za 
slednje ni podatkov. Navedeno pomeni, da v kolikor ne bomo 
imeli zajetih v registru vseh podatkov o vinogradih bomo 
ponovno imeli neustrezne podatke o pridelavi vina. Trenutno 
namreč uradni viri govorijo le o cca 40 mio litrih vina pridela- 
nega v Sloveniji, ocena strokovnjakov pa je, da smo v lanskem 
letu pridelali okrog 100 mio litrov vina. 

VEČINA VINOGRADOV LEŽI NA T. I. ABSOLUTNIH VINO- 
GRADNIŠKIH LEGAH 
V Sloveniji imamo skupaj z zasajenimi površinami 33500 ha 
absolutnih vinogradniških leg. 21000 ha je zasajenih z vino- 
gradi. Ker na teh površinah, zaradi naravnih pogojev, ni 
možno gojiti druge kulturne rastline kot vinske trte, imamo le 
dve možnosti, ali posadimo vinograd, ali pa se površina zara- 
ste z grmovjem. V skladu s strategijo razvoja slovenskega 
kmetijstva je naš cilj, da posadimo te t. i. absolutne površine 
z vinogradi. 

NAŠI NARAVNI POGOJI PRIDELAVE NAM OMOGOČAJO 
PRIDELAVO KAKOVOSTNIH VIN 
Na absolutnih vinogradniških legah je pridelava grozdja in 
s tem vina dražja, omogoča pa pridelavo grozdja za vina višje 
kakovosti. Ocenjeno je, da sedaj cca 5% vinogradov ne leži na 
t. i. absolutnih vinogradniških legah. 

USMERITEV V PRIDELAVO KAKOVOSTNIH VIN 
Pridelek grozdja in vina v Sloveniji relativno močno niha od 
leta do leta /tudi za 50%/, ob povprečno dobri trgatvi je 
pridelek vina cca 90 mio litrov vina. 

Trenutno pridelamo v javnem trženju 60% kakovostnega vina, 
6% vrhunskega, ostalo vino pa je namizno. 

Potrošnja vina se giblje okrog 45 letno na osebo, kar pomeni 
da imamo v bistvu 100% samooskrbo. Tudi v Sloveniji je, tako 
kot drugod po svetu, zaznati padanje potrošnje vina. V Slove- 
niji je potrošnja kakovostnih vin pod pridelavo le teh, namiz- 
nega vina pa pridelamo nekoliko manj, kot ga popijemo. 

Ne glede na to, pa je ob upoštevanju zasićenosti svetovnega 
trga z namiznim vinom in ob upoštevanju naših naravnih 
pogojev usmeritev v kakovostno pridelavo logična. 

Usmeritev v kakovostno pridelavo pa zahteva zaščito in kon- 
trolo geografskega porekla in kakovosti vina. 

VPLIV SVETOVNEGA TRGA 
Svetovni pridelek vina je okrog 170 mio hektolitrov vina, letno 
to pomeni okrog 35 mio hektolitrov viškov vina. Poleg tega 
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letno pada potrošnja vina za približno 2 mio hektolitrov. Viške 
vina predstavlja namizno vino. Največ vina se pridela v Evropi. 

ORGANIZIRANOST 
Približno polovico vsega grozdja se predela v večjih zadruž- 
nih kleteh. Ostalo polovico grozdja predelujejo pridelovalci 
grozdja sami. Nekateri od njih vino tudi sami vstekleničijo, 
večina tega vina pa se popije nevstekleničenega. 

DOSEDANJA UREDITEV V ZAKONODAJI - POMANJKLJI- 
VOSTI IN PREDLAGANE REŠITVE 
Veljavni zakon in njegovi podzakonski predpisi ne omejujejo 
pridelave grozdja in vina na t. i. absolutne vinogradniške lege. 
Pridelovalci grozdja in vina, ki pridelujejo vino za promet sicer 
morajo biti vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, 
vendar je ob že navedeni agrarni strukturi v ta register vpisa- 
nih manj kot 50% površin. Obstoječi zakon tudi ne predvideva 
vinogradniškega katastra. Omejevanje sajenja grozdja in vina 
na absolutne vinogradniške lege, register in kataster pa so 
osnova za zaščito porekla grozdja in vina, kot jo poznajo vse 
vinogradniške dežele Evrope. 

V veljavni zakonodaji tudi ni jasne razdelitve med razredom 
namiznih vin in razredom kakovostnih vin. V razredu namiz- 
nih vin je stopnja kontrole geografskega porekla manjša, 
v razredu kakovostnih vin pa je geografsko poreklo zaščiteno 
in kontrolirano. Slednje pomeni, da je možno za vsako vino 
ugotoviti kje, na kateri parceli je bilo pridelano grozdje in da 
so bili tako za pridelavo tega grozdja, kot za predelavo v vino 
določeni pogoji, ki so strožji od pogojev za pridelavo namiz- 
nih vin (sortni izbor, minimalna količina sladkorja v grozdju 
ob trgatvi, omejeni hektarski pridelki, minimalne in maksi- 
malne količine določenih snovi v vinu, ustrezna senzorična 
ocena, določeno označevanje in embalaža). 

Novi zakon naj bi postavjal v ospredje varstvo geograskega 
porekla vina in vzporedno zagotavljanje kakovosti in sicer 
z določanjem tehnologije v vinogradih, vodenjem registra 
pridelovalcev grozdja in vina, rajonizacije vinogradniških leg 
in vinogradniškega katastra. Za kontrolo kakovosti je 
pomembno, da je vse vino v prometu ocenjeno. Oceno oprav- 
ljajo pooblaščene organizacije. Za zaščito v smislu kakovosti 
in geografskega porekla vina je pomembno tudi to, da mora 
biti vse vino v prometu tudi označeno v skladu z geografskim 
poreklom vina in kakovostno stopnjo. 

Novi zakon predvideva poleg registra pridelovalcev grozdja in 
vina tudi vinogradniški kataster. Oboje skupaj je podlaga za 
zaščito geografskega porekla vina. Vinogradniški kataster, ki 
omogoča pregled vseh z vinogradi zasajenih leg in vseh za 
vinograd primernih leg, je osnova za zaščito porekla v vseh 
vinogradniških deželah Evrope. V vseh državah Evropske 
unije imajo že izdelan vinogradniški kataster. Vinogradniški 
kataster je predpogoj za zaščito porekla vina. 

Novi zakon naj bi uvedel obvezo vpisa v register vseh pridelo- 
valcev grozdja in vina, ki imajo v posestvi več kot 0,05 ha 
vinograda (to je cca 150 trt oziroma cca 300 litrov vina). 
Razlog za to odločitev je naša razdrobljena agrarna struktura. 
Seveda naj bi bili pogoji za vpis v register različni za tiste, ki 
bodo vino prodajali in kot za tiste, ki pridelujejo vino le za 
lastne potrebe, pri slednjih pravzaprav ne moremo govoriti 
o pogojih, ampak le o evidenci površin in pridelka. 

Kot del zaščite geografskega porekla vina naj bi novi zakon 
uvedel tudi omejevanje hektarskih pridelkva za posamezne 
kakovostne stopnje vina. Omejevanje pridelkov je zahteva 
Evropske unije in je že vgrajeno v vseh nacionalnih zakonoda- 
jah unije. Ker sta hektarski pridelek grozdja in njegova kako- 
vost v obratnem sorazmerju, pomeni omejevanje hektarskih 
pridelkov dvig kakovosti grozdja in s tem tudi vina. Kjub temu 
menimo, da omejitve hektarskih pridelkov v glavnem ne bodo 
omejevale pridelkov, ampak bodo pridelek same po sebi ome- 
jevale zahtevane sladkorne stopnje in zahtevan ekstrakt groz- 
dja, mošta in vina. Kajti, če bodo pridelovalci hoteli doseči 
zahtevane sladkorne stopnje in ekstrakte bodo verjetno 
morali s tem ciljem omejiti pridelek. S tem je tudi dosežena 
večja kakovost grozdja in vina, ker cilj tega zakona ni omeje- 
vanje pridelka ampak povečanje kakovosti grozdja in vina. 

ie«H 
Pridelovanje grozdja naj bi bilo po novem zak0" flj da i— 
samo na absolutne vinogradniške lege. To P°tVisOnail*,l0V(> 
bodo vinogradi lahko sadili le na tistih površinah,1* oSj|W<a 
mernejše za vinograde in ki dajejo najboj kakovo*1 

ki je osnova za kakovostno vino. Ker pa 'mam0 ^SV 
nekaj vingradov na neabsolutnih legah - po °cei -udobju'L"p 

bodo na njih v prehodnem - prilagoditvenem ,a nS di 
lahko prideloval iz tega grozdja vino. To pomeni, 
sekali teh vinogradov, ampak počakali, da ne {J0 jn0 p* 
duktivni. V tem t. i. prilagoditvenem obdobju do ^ 
lano na teh vinogradih označeno kot namizno » 
kakovostne stopnje. Iz vinogradov, ki se bodo po ^, 
zakona sadili na neabsolutnih površinah pa se n 
pridelovati vino za promet. 

Določanje rokov trgatve in določanje vsebnos''i(akovoS'"!ta|Tl 

sladkorja, ki jo mora imeti grozdje za posamezne 
stopnje vina ob trgatvi, določanje minimalnih m Tov0ljeria 

vsebnosti nekaterih snovi v vinu, sredstev, ki so na|#jtJ 
donegovanje vina... so določbe s katerimi je re^Q0Siadl<an? 
vost vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina

bj)njh s|a" p. 
je obravnavano kot izjemen ukrep, zaradi moreD posadi,,'j 
naravnih pogojev v določenem letu za rast in razv 
nih sort vinskega grozdja. Dosladkanje drozge oz v(jol< 
se izjemoma dovoli letno, za določeno sorto groz kaKov°s j 
nem geografskem območju, le za posamezne 
stopnje vina in to z določeno količino s'a^k°r|g v obs sta! 
oblikah, ki so dovoljene. Slednje je bilo v veljavi z 
zakonodaji in naj bi veljalo tudi v prihodnje. 

raz"' u 

Zakon naj bi razdelil vina v ožjem pomenu besede 0ojj Jjoi 
razredih, znotraj razredov pa po kakovostnih stop J ,n 
razdeljeno v dva razreda: to je razred namiznih j 

vino, to je vino iz določene vinorodne dežele 
novost in omogoča združevanje vin iz širšega P' ltJv. 
območja - dežele, kar je s stališča trženja k0|jčin'L 
pomembno, saj je omogočeno pridelovanje večji" raZ<jeii 
z določenimi kakovostnimi značilnostmi. TaKS uf1jje. P" 
vina poznajo vse vinogradniške države Evr°PsK® 
deželnega vina je v kategoriji namiznih vin še n,e|ina'" 
z oznako države. Razred kakovostnih vin pa s^oZašiif' 
vostna in vrhunska vina. V tem razredu je poreklo 
sestavni del zaščite je tudi kontrola. 

ko 0 

Razvrstitev vin po kakovosti je rezultat dejans l0{\\ I—i A: I.: -ul   „,.1170 IH 50 0 

!**c 
It 

'S 
% 

   - r*—    - 1- 5B1'- 
kakovosti, ki obsega fizikalno kemično analizo varStv3 
oceno, ob predhodnem izpolnjevanju pog°leV 0 Kak10% 
grafskega porekla. Podoben način razvrščanja V je 
je v vseh severnejših vinogradniških deželah, ^oV5', 
klime od leta do leta tako različen in odločilen zai ^ gov 
ni mogoče samo na osnovi lege vinograda v 
o določeni kakovosti. V južnejših deželah Pa. «ke leg 
osnovi geografskega porekla vina - vinogradnis 
čijo kakovost vina. 

iz gr° V Pri prometu grozdja, vina in drugih proizvodov f 
vina, ki jih opredeljuje novi zakon naj bi bilo v0stiv 

talen v varstvu npnnrafskana nnrpkla vina ifl K3* ., tako v varstvu geografskega porekla vina in 

Vino je lahko v prometu znotraj pridelovalnega^ 

& 

nevstekleničeno (kakovostno vino znotraj ok0 

pridelano, deželno znotraj dežele). Končnemu P ^5e ^ 
vino nudi praviloma vstekleničeno. Znotraj dezei 
nudi končnemu potrošniku tudi nevstekleničeno 
te dežele. 

lina" Vino se končnemu potrošniku torej nudi °r'0',717f|in*,.!r 
Predvideva se originalna embalaža večjega vo'j## jf 
nadomestilo dosedanjo ponudbo nevstekie ( 
v gostinskih obratih izven pridelovalnih obrnoc r.|0 ne 

nalno embalažo večjega volumna se bo lahko P° rjpo" 
deželno vino, ampak tudi kakovostno vino, kar d pi 
k cenovno bolj dostopni ponudbi kakovostnega 
niku. ^ 

S ciljem varovanja geografskega porekla se P^etlS''( 
ki se ukvarjajo s pridelavo vin kakovostnega ra (i s p 
kleti oziroma na isti lokaciji ne bodo smela ukv 
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ia i •'■žele' ml oz'roma stekleničenjem vina iz druge vinorodne 
ail^st in h0ma ce'° iz druge države. Slednje predstavlja 
izd/ katerih n°jV preceišnii meri spremenilo pogoje poslovanja 
io)ilveni mi, . e,i' 2ato ima ta določba relativno dolg prilago- « ,0K' <o je 5 let. 

| Prj p 
jgidH doloftan" V'na so v novem zakonu predlagane tudi osnove 
potrošniki?'® P°90iev P" specialni ponudbi vina končnemu 

inJc'^a no!.:ln. osnove za t. i. uslužnostno donegovanje ozi- ^ HUinien|e vina. 
I( ' 

dopoini?nudba vina v t. i. vinotočih, osmicah je zaželjena, 
^ijstva iH1a.Ponudba na kmetijah pomembna za razvoj "Va in t •— 1 ,a r\iiiciijaii ^winomwiiu ** i 

OdoIb- . zn)a' mora pa biti ustrezno regulirana. Usluž- 
jNfni strni?n • vina do sedaj ni bilo možno. Ker je pri naši 
ES^kup 23 kater0 !e značilna razdrobljenost, neeko- 

strukturi, 
jlflP^nje vin0Van'e Po'nilnih linij in druge opreme za nego in 
i»!i N doln^ Samo za 'astne potrebe, zakon predvideva, da 
a»f ?ni6 ozirom mi Pogoji, možno tudi uslužnostno donego- 
/'Nod p0 r

13 Polnjenje vina. Takšno možnost poznajo tudi 
j'fp. ropi 

"« «n[)«aCl izvaiani®m določb tega zakona in predpisov 
i s 1 druaih 5civ' P°dla9i se 2 novim zakonom predlaga, po 
, vinarskp j?V' v okviru kmetijske inšpekcije specializi- 

? fj^lirala iailn P.el<ciia, ki bo P° P° vzoru Evropske unije 
ih,Vr°P' irtiai V'no^racle' klet'' kot k°nčno ponudbo vina. 
IJr ^elah Vlnarske inšpekcije različne nazive, v roman- ca porekbPa imenujejo inšpekcija kontrole geograf- 
»<kontf i"na' Edino tak način omogoča in zagotavlja 
Wa'vir>ainri 9?°9rafskega porekla in kakovosti grozdja, 
ta '''sv nrist rU9'h Proizvodov iz grozdja in vina. Dosedanja 
h? Pomaniicii-°|nost' med kmetijsko in tržno inšpekcijo je 
So 8 0 vinu 0 de,inirana - člena 40 in 41 obstoječega 
S?Mhaiainn 3 k'la med seb°i nasprotujoča in je zaradi 

'id rSitve h^0.*'B*av Pri izvajanju nadzora. Hkrati se dolo- 
*' £ .'>r' ozna^ varovanja geografskega porekla in kako- 

ve kršit 8Van'u 9e°9ra'skega porekla vidijo šele na 
*ar®9istra t so dokazljive le s podatkov iz vinogradni- 
lak °ku,rient as,ra' k'etarske evidence. Za kontrolo sled- 
^»ntrolo BfiK

V ,e bil do sedaj zadolžen kmetijski inšpektor, 
*On«^,. IK®te pa tržni inšpektor. Ta delitev pristojnosti 

učinkovit in celovit nadzor. Kontrolirano in 
.,■-."*0 (joat!vo Porekla ni mogoče brez enotne kontrole od 

% u ene *0zarca Enotna kontrola pa se lahko izvaja le 
' zaradi zahtevnosti dela, specializirane inšpek- 

Jvi ^ 

S"16'8 9rozd' *?' ureial področje pridelave, predelave in 
Cdswai"vina in drugih proizvodov in grozdja in 
P'oi^ Pridelav« ^ortno ustrezne trsne cepljenke v vinograde, 
V !?^°v iz o 'n brede'ave grozdja mošta in vina ter drugih 
Vi vl%čuil0.*d'.a in vina' do prometa grozdja, mošta in 

"'* 9rozdi udi.Ponudbo vina, mošta in drugih proizvo- di |a ln vina končnemu potrošniku. 
j 

iz ar 'n spreiema novega zakona o vinu in drugih 
" T0 'n neust°Z(*'a 'n v'na so narekovale neusklajenost 

Slednje 2ne re^'tve v veljavni zakonodaji, ki so na 
H 

6<lnje. eSitve v obstoječi zakonodaji so bile predvsem 

«r^J»,re?na 

'^ina"1' neušk|a?Sta,'mi razvitimi vinogradniško vinarskimi 
« razdelitev vin in proizvodov iz grozdja 
NnikrS,na zaw. 
- an!Ir e9a r«» ■ geografskega porekla vina zaradi 
. Urini. nie virvs_9|s,ra pridelovalcev grozdja in vina, 
StS?Va gro 9'adniške9a katastra; 
®8ije 

Sl-Nis0 hji )a za vino v vinogradih ni bila urejena 
Siri« rri6iitve hfu. ločene dovoljene vinogradniške tehno- 
3nje 

s|adkoria • skih Pridelkov, zahtevane minimalne 
^6; ' "i bii0 |1 

ln eks,rakta za posamezne kakovostne 
navedeno kaj so absolutne vinogradniške 

a's^e9a DorfČinost označevanja vin v skladu z zaščito ekla vina in kakovosti; 

- neustrezna, z ostalimi razvitimi vinogradniško vinarskimi 
držvami neusklajena kategorizacija vin po kakovosti; 
- omejevanje določenih aktivnosti, ki ni imelo za cilj ohranja- 
nje in zagotavljanje kakovosti; 
- neustrezno definiran nadzor in neustrezne sankcije pri 
kršenju predpisov; 
- nezadostne podlage za pooblastila za opravljanje določe- 
nih javnih nalog oz. pooblastil (predvsem vodenje vinogradni- 
škega katastra) ipd  

Pri pripravi zakona so sodelovali predstavniki Biotehniške 
fakultete, Kmetijskega ištituta Slovenije, Poslovne skupnosti 
za vinogradništvo in vinarstvo. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je omogočanje nadaljnjega razvoja vinogradništva 
in vinarstva. Zakon usmerja vinogradništvo in vinarstvo 
k kakovostni pridelavi. 

Osnovni načeli zakona sta; zaščita potrošnika in zaščita pri- 
delovalca grozdja in vina. 

Zaščita pridelovalcev in potrošnikov vina obsega predvsem 
zaščito glede geografskega porekla vina in njegovega ozna- 
čevanja, kot tudi zaščito glede kakovosti vina in označevanja 
le te. To pomeni, da sta geografsko poreklo vina in kakvost 
grozdja in vina nadzorovana od vinograda do vključno 
ponudbe neposrednemu potrošniku. Inšpekcija torej nadzira 
vinogradniško in vinarsko pridelavo, predelavo, kakovost in 
geografsko poreklo grozdja, mošta in vina in promet. 

III. TEMELJNE REŠITVE V ZAKONU 

Vsi pridelovalci grozdja in vina so vpisani v register pridelo- 
valcev grozdja in vina. Register in vinogradniški kataster sta 
osnovi za določanje geografskega porekla vina, za njegovo 
zaščito in kontrolo. 

Zakon deli vina na dva razreda: razred namiznih vin in razred 
kakovostnih vin. Pri razredu namiznih vin je geografsko pore- 
klo označeno, pri kakovostnem pa je geografsko poreklo 
z registrom, katastrom in določanjem kakovostnih parame- 
trov, ki so strožji kot za namizna vina, zaščiteno in kontroli- 
rano. 

Zakon onemogoča kakšrnokoli zavajanje potrošnika glede 
kakovosti in geografskega porekla vina s kontrolo porekla 
grozdja in vina, vsakokratno ocenitivjo vina, obveznostjo 
doslednega označevanja vina. 

Pri prometu grozdja, vina in moštva so podane določene 
omejitve in obveznosti v notranjem prometu in pri izvozu 
oziroma uvozu vina. 

Pri nadzoru je uvedena specializirana vinarska inšpekcija, ki 
kontrolira tako vinograde, pridelavo in predelavo, kletarjenje, 
enološke postopke, kot promet do neposredne ponudbe vina 
končnemu potrošniku. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

a. POOBLASTILA 

S sprejemom tega zakona se prenašajo naslednja pooblastila: 

1. Na krajevno pristojne pooblaščene organizacije: 
določitev roka trgatve; 
spremljanje prijav trgatev za vrhunsko vino in 
kontroliranje količine in kakovosti trgatve za vrhunsko vino; 
izdajanje dovoljenj za dosladkanje; 
ocenjevanje vina in mošta. 

Predvidevamo, da bodo pooblaščene tri organizacije: za 
vsako vinorodno deželo po ena. 

2. Na t. i. pooblaščeno organizacijo za super oceno: 
ocena vina ob morebitnem ugovoru na prvotno oceno; 
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3. Na t. i. pooblaščeno strokovno organizacijo: 
pooblastilo za vodenje katastra dejanskih in 
potencialnih vinogradov ter zbirnega registra 
pridelovalcev grozdja in vina; 

B. FINANČNE POSLEDICE 

Izdelava in vodenje katastra dejanskih in potencialnih površin 
vinogradov: 
Ocenjujemo, da so dosedanje podlage, ki so na razpolago, 
zadostne podlage za izdelavo vinogradniškega katastra. Ker 
je kontinuiteta dela na teh podlagah zagotovljena preko že 
veljavnih predpisov sprejem predlaganega zakona ne bo pov- 
zročil novih stroškov popisovanja in snemanja površin. Stro- 
šek predstavlja le delo na obstoječih podatkih. Strošek pred- 
stavlja tudi kontinuirano vodenje in vnašanje sprememb 
v vinogradniški kataster. Po prvih nekoliko višjih zagonskih 
stroških ocenjujemo, da skupaj s centralnim vodenjem regi- 
stra pridelovalcev grozdja in vina ti stroški predstavljajo višino 
sredstev, potrebnih za tri zaposlene osebe z visoko izobrazbo 
s pripadajočimi materialnimi stroški. 

Vodenje registra pridelovalcev grozdja in vina: 
Vodenje registra se je že do sedaj odvijalo v okviru občinskih 
upravnih organov in je bilo financirano iz občinskih proraču- 
nov. Za vpis v register so se plačevale upravne takse, ki jih 
predvidevamo tudi v bodoče. S prenosom nalog na Republiko 
pa postajajo te naloge obveznost republiškega proračuna. 
Obseg dela se ne širi, razen kumulacije vseh podatkov na 
republiškem nivoju, ki pa ob sodobnejši tehniki, ki je na 
razposlago, ne pomeni veliko dodatnega dela in s tem 
stroška. 

Spremljanje dozorevanja grozdja in določitev roka trgatve: 
Ti dve obveznosti sta bili v veljavi že do sedaj kot obveznosti 
občin in se plačujeta iz proračunov občin. S prenosom pri- 
stojnosti na Republiko, postane ta obveznost republiška. 

Oblikovanje vinarske inšpekcije: 
Vinarska inšpekcija deluje v okviru kmetijske inšpekcije je 
nujna, če želimo ustrezno kontrolirati izvajanje tega zakona. 

Po oceni kmetijske inšpekcije je v dosedanjem obsegu dela 
kmetijskih inšpektorjev kontrola vina predstavljala 20% dela 
kmetijskih inšpektorjev. Visok procent nakazuje specifično 
problematiko nadzora vinogradništva in vinarstva oziroma 
vina. Kot zanimivost naj navedemo to, da je imela Dravska 
banovina (to pomeni sedanje vinorodno območje Slovenije 
brez Primorske) po tedanjem zakonu o vinu 22 kletarskih 
vinskih kontrolorjev - inšpektorjev. 

Od dosedanji 40 kmetijskih inšpektorjev bi postalo 9 inšpek- 
torjev vinarskih inšpektorjev na regionalnem nivoju. Predla- 
gamo, da glede na obseg, nalog to delo opravlja 12 regional- 
nih inšpektorjev, na drugi stopnji pa 1 inšpektor, tako kot do 
sedaj. Pri tem predlogu smo upoštevali tudi nove naloge 
vinarske inšpekcije, ki jih je do sedaj opravljala tržna inšpek- 
cija: to je kontrola vstekleničenega vina, kontrola uvoženega 
vina in kontrola označevanja vina v prometu. Tako. da predla- 
gano število vinarskih inšpektorjev v bistvu ne pomeni veča- 
nja števila inšpektorjev, ki kontrolirajo pridelavo, predelavo in 
promet vina. 

Regionalna pristojnost in razdelitev inšpekcije bi bila v gro- 
bem naslednja: 

- Kopereščina, Kras skupaj z nevinorodnim območjem: 
Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica: 2 inšpektorja; 
- Briški in Vipavski okoliš ter ostali nevinorodni del Primor- 
ske t. i., Bolško Tolminski del: 2 inšpektorja; 
- Trebanjski del, Sevniški, Krški in Brežiški del ter nevino- 
rodna Ljubljanska kotlina in Gorenjska: 2 inšpektorja; 
- Novomeško območje in Bela Krajina ter nevinorodno 
Kočevsko območje: 1 inšpektor; 
- Celjsko, območje Laškega, Žalsko, Konjiško območje, 
Smarsko Virštanjsko območje in nevinorodno območje Dra- 
vograda, Radelj, Mozirja, Velenja: 1 inšpektor; 
- območje Maribora, Bistrice, Lenarta, Ptuja, Ormoža: 2 in- 
špektorja; 

- območje Gornje Radgone, Murske Sobote, Lendave, i 
mera: 2 inšpektorja. 

Kontroliranje pridelka za vrhunsko vino je nova °.bv®^0vil« 
pa jo bo plačal naročnik kontrole. Ker je vrhunsko ^ 
visokega cenovnega razreda slednji strošek ne do m - 
bistvene obremenitve. Ocenjujemo, da ta obremeni 
stavlia obremenitev v povprečju 10 SIT/liter vina. 
IV. PRIMERJALI PRIKAZ UREDITVE PO MEDNAflOD 
POGODBAH IN V NEKATERIH DRŽAVAH ^po 
Področje vina in proizvodov iz grozdja in vina je |jranO 
svetu, predvsem pa v Evropi, zelo podrobno h 
Razloge gre iskati predvsem v tem, da je pridelava 9 n0<|aj« 
vina v svetu daleč nad potrošnjo in je cilj te za 0 
dodatna zaščita pridelovalca, ki prideluje kakovost 

rttVO^' 
Hkrati je vino takšen proizvod, da omogoča razli'n®frll|<a 
mešanja ipd, in je potrebno dodatno zaščititi potro 

ozirof 
Pri vinu se določata in kontrolirata kakovost in izvo ^ptf 
zaščiteno geografsko poreklo vina. Pri drugih km« i ^(8|. 
delkih ne zasledimo tako natančnega določanja pod'^ 
skega porekla in njegove kontrole, slednje zahtev 
nejše urejanje v predpisih. 

curOPfl 
Pri pripravi zakona je bila upoštevali zakonodajo ^jtil 
unije in nacionalne zakonodaje nekaterih na|D J. ^ 
vinogradniških držav: najnovejši avstrijski zV?,en1{ije11 

zakon, obsežni predlog nove vinske zakonodaje r6 zaK<>- 
najpomembnejše in za nas najbolj zanimive dele v ^ 
nodaje Francije in njenih delov (predvsem Alzaci 
(Južna Tirolska) in Švice (Valais). 

Upoštevana so priporočila naslednjih mednarodnih^.u(3; 
cij: Office international de la vigne et du vin (Medn ^ 
za trto in vino - OIV s sedežem v Parizu), C'PE „rekia vij' 
rodni center za dokumentacijo in študij zaščite P° ^3r<X>f[ 
vinskih žganj, s sedežem v Alessandrii - Italija)'J^ ev3; 0' 
organizacije za intelektualno lastnino - OMPI./® 0Ord«3l) 

- mednarodni strokovni komite za vino, CERV' 
- Evropska konferenca vinorodnih regij. 

mem^' 
Pri zakonodaji Evropske unije so upoštevani na'P?re|jih ^ 
predpisi in tisti, ki obravnavajo promet z vinom 
- držav nečlanic EU. 

glavni predpisi: 

- Odredba ES št. 822/87 z dne 16. 3. 1987, s p "M 
o skupni organizaciji trga in o namiznih vinih »n j 0 K8" 
- Odredba ES št. 823/87 27. 3. 1987, s prilagodit«' 
vostnih vinih . ^ 
predpisi, ki urejajo promet z vinom s tretjimi držav 
nicami EU: ^19® 
- Odredba ES št. 358/79 z dne 5. 2. 1979 v besedil« 
1989 (2044/89) o proizvodnji penečih vin; ,4 7-1 

- Odredba ES št. 948/70, sedaj št. 2391/89 z dne 
- o proizvodnih iz tretjih držav; 
- Odredba ES št 2392/89 z dne 24. 7. 1989 0 
vina; n8i 
Odredba ES št. 32101/90 z dne 16. 10. 1990 o 01 
vina - izvedbena določila; .-.u 
- Odredba ES št. 3590/85 z dne 18. 12. 1985, sedaj ^ 
z dne 8. 7. 1988 - o uvozu vina, analizni listi. 

ai«""' 

dokumenti ob uvozu; , 
- Odredba ES št. 2390/89 z dne 21. 7. 1989 doloo ^ 
vina, mošta, grozdnega soka , _ 04. 7'. ii> 
- Odredba ES št. 3719/88 z dne 16.11.1988 z dne 
(2101/92) - o skupno sooblikovanih predpisih z 
izvozne licence; ^ 

Pri nacionalnih zakonodajah je v vseh vinorodf1^ 
Evropske unije ali v njihovih vinorodnih regij* «ajin^i 
določeno kaj so t.i. absolutne vinogradniške kaj pji 
je urejen register pridelovalcev grozdja in v'n®,.l,iita% f 
kataster vinogradniških leg. Register in kataster si ^1^1 
z določenimi dodatnimi omejitvami (omejitve he .g(jK 
delkov) in določenimi druai parametri kakovost 

poročevalec, št. 21 78 



uto- 
»osti vin 7 akt)za oznako oziroma zaščito porekla in kako- 
'ina VSe } "adzor nad pridelavo, predelavo in prometom 
v 'otiansk h Ve P°znai° specializirano inšpekcijo, ki se 
Hila. državah imenuje inšpekcija geografskega po- 

priporočilo o omejevanju prometa kakovost- 
izven pridelovalnega okoliša direktorja medna- 

l - za trto in vino O. I. V. v Parizu - g. Roberta 
gospoda dr. Alfred Reicharda (Evropska unija) je 

'koga p0rf,/l
norodne dežele imajo uvedeno zaščito geograf- 

Nčitenim ki PreP°veduje promet za kakovostno vino 
°vaineqa T.poreklom v nevstekleničenem stanju izven pride- 
l|,6vstekien>0''a !n ana|ogno tudi ne dovoljuje promet 
^itneaa.KCenim v'norn tujega porekla znotraj določenega 
^r°tuiain 'a' Zno,rai Evropske unije takšnemu režimu vinski trgovci in nevinorodne države, češ da *00 njp— . 11 iii i icvii i u i u vj i i c ui lqvui wvw ua 

u. Iaiene z načelom svobodne trgovine. Najno- 
Unije ie

e h8 ,e9a Problema s strani predstavnikov Evrop- 
Jri<lelave ni ' a zah'eva po stekleničenju znotraj območja 

ciliem zašA>eskladiu s predpisi EU, saj le ti omogočajo, da 
lci lahko t. ' 9eo9ra'skega porekla in kakovosti, pridelo- 

Prejemajo odločitve, ki to zaščito omogočajo. 

^ tosan^rvh3'3"10 neka,ere posebnosti vinskih zakono- nih držav oziroma njihovih delov. 

LPrvi''uveli 'm,a Avstriia nov, sodoben zakon. Z letom 1992 l®*3 p0 h . Jav|li količinsko omejitev trgatve. Omejitve pri- 
j SO moH naini^iimi ti Cwrnni \/ LnliUnr io ta 

I 

vj —•<a3sfu>? v's°ke upravne stroške. Za kontrolo količin 
,%adniki j banderola - papirnata nalepnica, ki jo 
»iii ic kolik i brezPlačn°- Vinogradnik dobi le toliko 
8,e

a'uPošteva°r ■na svo'' Povr^'ni pridela grozdja in 
* banderoiQ

e, 
K 
Sii 

Mi ^ hflWa "UM • uiiicjiic« uyai»o. wi i i^j n v v/ y ■ 
On a presit'U so med najnižjimi v Evropi. V kolikor je ta 
® a tuđi m i13, se vino deklasira v namizno vino. Zakon 
bi 0 zanio) ' izP|en P" stiskanju grozdja. V veljavi je 
'ir°6a n. Postopek kontrole pridelka po hektaru, kar 

leroi vse. omejitve (maksimalni ha pridelek ipd..). 10 se vino ne sme dati v promet. 

bi|« °*ia. Nov minimalne zahteve, določila v kantonih 
s« štejeta i ■ zakonodaja, ki določa količinske omejitve je 
»si ^'strira jn'if

nuaria 1993. Trgatev se po količini in kakovo- 
uNatki w J^°ptrolira s knjižico o grozdju, kjer se beležijo 

0 9rozdi pridelek na enoto presega dovoljeno 
Se V'no avtoma,sko deklasira. 

®klo'r°'ska: 

kislo' Pridnelrra bi,i najvidnejša oznaka na vinu. Maksi- 
S»0r,S't8r možn vs®bnost alkohola, pridelava, minimalna 
rensko ob

n°st' izboljšav so za vsako sorto vinske trte in 
analitif° Posebej določeni. Vsa vina so senzo- 

^a • ocenjena preden gredo v promet. 

S'sane 
CW^klenice v katere se sme polniti vino. Svet za 
"ijlte- Cene ? le,° predpiše z močjo zakona, najnižje in 
"Odločen prt0 vino- Količinske omejitve so relativno 
»labo Val°ev n?6 23 P°samezne lege. Vpis v poseben register 
CogQi

ra'a in „g 0zdia .'n vina se opravi na osnovi posebnega 
uPravi?Sn°v' ,e^a )e pridelovalec, ob izpolnjevanju 

\ i'anon do naz'va za geografsko poreklo vina 
°t"noči ek'° ^Izacije oziroma njenega ožjega vino- 

D|lo e 
pL0SN 

LENOV: 
E DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

9,o^.'!on urej 
Nte?rn' rrio^0|Pridelav0, predelavo in promet z vinskim 

PriH ^°s'opke • vinom in drugimi proizvodi iz grozdja in 
in pr"Jjeno'.ožka sredstva, ki se smejo uporabljati 

2. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo tale pomen: 

1. Vino je kmetijsko prehrambni pridelek, pridobljen s popol- 
nim ali delnim alkoholnim vrenjem vinskega grozdja pleme- 
nite vinske trte /Vitis vinifera/, ki ima ob trgatvi najmanj 54 Oe 
stopinj sladkorja, drozge in mošta ter izpolnjuje druge predpi- 
sane pogoje. 

2. Vina po tem zakonu so: 
a) vino v ožjem pomenu besede: 
- mirna vina 
- biser vina 
- peneča vina 
- gazirana vina; 
b) posebna vina: 
- naravna posebna vina 
- aromatizirana vina 
- alkoholizirana vina. 

3. Drugi proizvodi iz grozdja in vina po tem zakonu so: 
- nizkoalkoholne vinske pijače; 
- neprevreti in delno prevreti pridelki iz grozdja in vina: 
grozdni mošt, delno prevreti grozdni mošt, zgoščeni grozdni 
sok in zgoščen grozdni mošt, rektificirani zgoščeni grozdni 
sok, grozdni sok, mistela; 
- mešanice drugih pijač oziroma rastlinskih izvlečkov 
z vinom, pri katerih je delež vina več kot 50%; 
- dealkoholizirani proizvod iz vina; 
- vinska žganja; 
- vinski kis; 
- stranski proizvodi iz grozdja in vina: tropine, droži, pečke in 
izdelki iz stranskih proizvodov. 

4. Pooblaščene organizacije so po tem zakonu organizacije, 
ki izpolnjujejo predpisane pogoje, so akreditirane pri naci- 
onalni akreditacijski organizaciji in jih za opravljanje nalog po 
tem zakonu pooblasti minister za kmetijstvo in gozdarstvo (v 
nadaljnjem besedilu: minister). 

5. Pridelava grozdja so vsa dela v vinogradu, vključno s trga- 
tvijo grozdja. 

6. Pridelava vina so predelava grozdja in vsa kletarska dela, in 
sicer mletje grozdja, obdelava drozge in mošta, fermentacija, 
negovanje vina in priprava vina za potrošnjo, polnjenje vina 
v originalno embalažo ter skladiščenje vina. 

7. Predelava vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina so 
tehnološki postopki, v katerih se kot surovina uporabljajo 
vino ali drugi proizvodi iz grozdja in vina. 

8. Originalno polnjeno vino je vino, polnjeno v predpisano 
embalažo, in označeno na predpisan način*. 

II. PRIDELAVA GROZDJA IN VINA 

3. člen 
(pridelovalci grozdja in vina) 

Vino in druge proizvode iz grozdja in vina smejo pridelovati 
oziroma proizvajati pridelovalci, ki za to dejavnost izpolnju- 
jejo predpisane pogoje glede izobrazbe, prostorov in opreme 
ter so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina (v nadalj- 
njem besedilu: register), in sicer: 

- pravne osebe in samostojni podjetniki, 
- fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina in 
niso samostojni podjetniki, pa le iz lastnega pridelka grozdja. 

4. člen 
(register pridelovalcev grozd|a in vina) 

Vsi pridelovalci grozdja in vina, ki imajo v lasti oziroma 
v obdelavi najmanj 0,05 ha vinograda na ozemlju Republike 
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Slovenije, se morajo na predpisan način prijaviti za vpis v regi- 
ster in predložiti vso predpisano dokumentacijo. V register se 
morajo vpisati tudi pridelovalci, ki imajo manj kot 0,05 ha 
vinogradov, če dajejo vino v promet. 

Poleg pridelovalcev iz prejšnjega odstavka se morajo za vpis 
v register na predpisan način prijaviti tudi osebe, ki imajo 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in imajo ob uveljavi- 
tvi tega zakona svoje vinograde v obmejnih območjih sosed- 
njih držav, če nameravajo prepeljati grozdje ali vino na 
območje Republike Slovenije. Prijavi morajo priložiti tudi 
predpisano dokumentacijo. 

Register vodi upravni organ upravne enote, pristojen za kme- 
tijstvo, 

- v kateri ima posamezen pridelovalec grozdja in vina svoje 
vinograde; če ima vinograde na območju več upravni enot, se 
za vse vinograde in vino vpiše v register pri upravni enoti, 
v kateri ima večino svojih vinogradov; 
- v kateri je sedež pravne osebe oziroma samostojnega 
podjetnika, če le ta ni registriran za pridelavo grozdja; 
- v kateri ima oseba iz drugega odstavka tega člena stalno 
prebivališče, če nima vinogradov v Republiki Sloveniji. 

Zbirni register za območje Republike Slovenije vodi pooblaš- 
čena organizacija. 

5. člen 
(kataster dejanskih In možnih vinogradov) 

Na podlagi registra in drugih baz podatkov vzpostavi in vodi 
pooblaščena organizacija kataster dejanskih in možnih vino- 
gradov (v nadaljnjem besedilu: kataster). 

Pri vzpostavitvi in vodenju katastra uporablja pooblaščena 
organizacija podatke: 

- o legi iz mapne kopije zemljiškega katastra oziroma digitali- 
ziranega načrta in iz topografskih kart iz topografskih načrtov 
in digitaliziranega reliefa Slovenije; 
- o lastnikih, površini, katastrski kulturi in katastrskem 
razredu iz podatkovne baze zemljiškega katastra Republike 
Slovenije vključno z obstoječo računalniško obdelavo; 
- iz agrokarte, kategorizacije in razvrstitve kmetijskih zem- 
ljišč; 
- iz pedološke karte; 
- iz geološke karte; 
- iz aero fotoposnetkov in obstoječih satelitskih posnetkov; 
- o podnebju iz podatkovne baze Hidrometeorološkega 
zavoda Republike Slovenije; 
- o onesnaženosti iz monitoringa onesnaženosti kmetijskih 
zemljišč. 

Upravljavci oziroma lastniki podatkov iz drugega odstavka 
tega člena dajo pooblaščeni organizaciji podatke brezplačno, 
razen neposrednih materialnih stroškov za potrebne dodatne 
izvode. 

6. člen 
(grozdje) 

Grozdje, namenjeno predelavi v vino, se lahko prideluje le na 
absolutnih vinogradniških legah in iz določenih dovoljenih 
oziroma priporočenih sort vinske trte (v nadaljnjem besedilu: 
trsni izbor) za določeno pridelovalno območje. 

Grozdje, namenjeno predelavi v vino, mora biti glede na 
predvideno kakovostno stopnjo vina pridelano z ustrezno 
vinogradniško tehnologijo. 

Pri pridelavi grozdja in vina se mora ravnati z grozdjem, 
drozgo, moštom in vinom tako, da se ohranijo in razvijejo vse 
naravne kakovostne značilnosti grozdja in se doneguje za 
promet primerno vino. 

Iz uvoženega grozdja, drozge oziroma mošta "1 $ \ i; 
pridelovati vina. Ta določba ne velja za grozdje, Kl 

valci pridelajo na svojih zemljiščih na obmejni"1 

sosednjih držav. 
o y| 
idrii 
koli 
1,1 

#. 

7. člen 
(trgatev) 

Trgatev grozdja za pridelavo mošta in vina ni o lif 
dnem, ki ga po posameznih pridelovalnih ene*ta ^ ity 
mezne sorte vinske trte in kakovostne st°pnJe elV 
pooblaščena organizacija. Posamezna prideloval 
lahko enaka ali manjša od vinorodnega okoliša. 

Rok za trgatev grozdja se določi na podlagi ,er0[*kpra# E? 
zorenja grozdja tako, da ima grozdje ob tr9®?l,|adka,,i'1 jni 
takšno sladkorno stopnjo, da izboljšanje vina z o° 
ni potrebno. 

Dovoljeni rok trgatve objavi pooblaščena organizac'i3 

jevno običajen način. 

Trgatev grozdja za vrhunsko vino je treba Pre^°J^ KO"' 
pooblaščeni organizaciji. Pooblaščena °rgan,z® 'ef1jen^ 
lira pred trgatvijo količino in kakovost grozdja, 
pridelavi vrhunskih vin iz 2. alinee 2. podte™6 -- 
člena tega zakona. Stroške kontrole krije p 
dja. 

8. člen 
(nega vina) ( 

Pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov ij^^ 
vina so dovoljeni le predpisani postopki in enoio ^ 

Popravljanje mošta in vina ter dosladkanje Q'°:^jaiifJ jj 
oziroma mošta ni dovoljeno.Izjemoma lahko » j'^ ■- 
letih, ko so vremenske razmere za rast in raz* ' 0|j 
posebej neugodne, pooblaščena organizacija O ortvF 
kanje grozdja, drozge oziroma mošta posamezn jn 
trte, pri čemer upošteva tudi pridelovalno obm° i d« 
deno kakovostno stopnjo vina. Dosladkani jn(j<L 
s skupno odločbo za vse pridelovalce grozdja i j pi 
čenega pridelovalnega območja. Odločba se o 
jevno običajen način. vic1 

Ne glede na prejšnji odstavek pri pridelavi vrhu"s 

dovoljeno dosladkanje grozdja, drozge in mosi ' 
na i® Mešanje grozdja, drozge, mošta oziroma vin jr" 

mezne kakovostne stopnje vina, različne 10' (a 
grozdja dovoljeno le v okviru, ki ga določajo 
predpisi izdani na njegovi podlagi. 

Prepovedano je mešanje slovenskega vina z uV 

III. RAZDELITEV VINOGRADNIŠKEGA OBM°ČJA 

PRIDELOVALNE ENOTE 

9. člen 
(pridelovalna območja) 

Glede na ekološke razmere /relief, podnebje, 
in ampelografski dejavniki/, glavne organo^P g giot j 
vin ter zgodovinsko tradicionalne vidike Pr'°e,- na vi'1./ 
vina, se vinogradniško območje Slovenije °e

k' |j$e,c2' 
dežele, vinorodne okoliše ter vinorodne podoK 
liše, vinorodne kraje, in vinorodne lege. 
Vinorodna dežela: ciin"3".' i 
je širše geografsko območje, ki mu dajejo zna1^ |0$kf). 
podnebne in talne razmere, ki skupaj z a9r0„fi vjn, Pr" 

v nrobi0l0^> ine razmere, ki SKupaj z . v|n, n" 
niki vplivajo na glavne organoleptične lastnosi 
na območju dežele. 
Vinorodni okoliš: tr8j vi"^ 
je temeljna geografsko opredeljena enota z^efe IP° 
dežele, v kateri podobne agroekološke 

■k 

\ 
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'Vf# I i„ 
^ m jmof 8 omo90čajo pridelavo grozdja in vina za n|n. podobnih organoieptičnih lastnosti. 

lanj^ 
,,i"orQrtn?'OValna obm°4ja od vinorodnega okoliša: 
ine|eae T

pod°koliši, ožji okoliši, vinorodni kraji in vino- 
koliSj,vka. .?° 9eo9ra'sko opredeljeni deli vinorodnega 
•, iibor <fnrtr posebne agroekološke razmere /podnebje, 

i3 C "^omonn* 9' nadnr,orska višina, izpostavljenost soncu 
i Pci 'trSianoifint-A,0J)r'de,avo 9rozdja in vina, ki se po kakovosti 
dolMelovainih I! lastnostih ločijo od vin, pridelanih v drugih 

n0ia območjih tega vinorodnega okoliša. 

i ""'lovatfuitl vinorodnih okoliših se smejo saditi in 
'*bor ?»^ samo iz tistih sort vinske trte, ki jih a Posamezni okoliš. 

18" KdgSF VIN IN NJIH0V0 OCENJEVANJE TER 

rijf^«ST,TEvv,NA 

10. člen 
(trsni Izbor) 

H 

se sme 
jih določa 

Blitev 

11. člen 
(geografsko poreklo) 

Ciar  s" območja Slovenije na pridelo- ' l® Podlaga za označevanje vin po geografskem 

12. člen 
i po barvi In neprevretem sladkorju) "ilvr»titevv|na 

89 vina deliio na bela, rdečkasta ali rose in rdeča. 

fŽS0na:suhikoli.ćin' neprevretega sladkorja se mirna vina 
I8ČII - POlSllhfl nnlelaHUa in elaHUa* nanosa hicor in 
'IX. Pa na!)0,suha' Polsladka in sladka; peneča, biser in ■ Posebno suha, suha, polsuha, polsladka in 

'a> dovoif V .^akovostne stopnje je odvisna od kakovosti 
■ Pri stišk" hektarskih pridelkov, stopnje sladkorja, n vina t„iu grozdja, naravnega alkohola in drugih , r organoleptičnih značilnosti. 
Novosti 

'6(ls: narrii?nV'na v oii0m pomenu besede razvrstijo v dva 
u 

na in kakovostna vina, in sicer: 
RNa vina 

"*«I?NIH VIN 

GE0GRa?^TNIH VIN 1 ZAŠČITENIM IN KONTROLI- ARAPSKIM POREKLOM: 

"Vrh,6 0ziroma0, .ki 'e ,ahko glede na zrelost grozdja in način 
:«> ania: 

arh? 0 vin°. 

, 13. člen 
(razvrstitev vina po kakovosti) 

arh|vsko vino; 

,r^rs,im'in načinu predelave oziroma nege se mirno 
^OVino ^ ' 

*n, u- b) VINO BARRIOUE: 

^a!6lr,° mi!,!?0 vin0, ~ kakovostno vino barrique, 
°vosw 0 v|no, "o mlado vino' - vrhunsko vino barrigue; 

C. BISER VINA 

- namizno biser vino, 
- deželno biser vino, 
- kakovostno biser vino; 

B. PENEČE VINO 

- namizno peneče vino, 
- deželno peneče vino, 
- kakovostno peneče vino, 
- vrhunsko peneče vino; 
Č. GAZIRANA VINA 

- namizno gazirano vino, 
- deželno gazirano vino. 

14. člen 
(označevan)e vina) 

Vino je lahko v prometu le, če je na predpisan način označeno 
in embalirano. 

2. OCENJEVANJE VINA 

15. člen 
(obvezna ocenitev vina in mošta pred prometom) 

Vino in mošt, namenjena za promet, morata biti pred oddajo 
v promet ocenjena na predpisan način. Za promet se šteje 
tudi ponudba vina v gostinskih obratih, turističnih in podob- 
nih kmetijah, vinotočih in drugih oblikah neposredne 
ponudbe končnemu potrošniku. 

Vino, ki je dano v promet kot originalno polnjeno, mora biti 
ocenjeno, ko je že originalno polnjeno. 

Ocenjeno mora biti tudi uvoženo vino. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena ni treba oceniti vina iz 
lastne pridelave, ki ga pridelovalci iz 2. alinee 3. člena tega 
zakona porabijo v lastnem gospodinjstvu in gospodarstvu. 

16. člen 
(namen ocene vina) 

Oceno vina sestavljajo: povzorčenje vina, organoleptična 
- sezorična ocena vina in fizikalno kemična analiza vina. 
Z oceno vina se ugotavljajo: 

- primernost vina za promet in njegova istovetnost z listi- 
nami, ki ga spremljajo; 
- kakovostna stopnja vina glede na: geografsko poreklo vina, 
pogoje pridelave in nege, vsebnost posameznih snovi in sen- 
zorično oceno; 
- istovetnost vina glede na certifikat države izvoznice in 
primernost za promet s tem vinom v Republiki Sloveniji. 
Z oceno mošta se ugotavlja primernost mošta za promet. 

17. člen 
(postopek ocene vina in moita) 

Oceno vina in mošta opravljajo pooblaščene organizacije. 
O ocenitvi vina izda pooblaščena organizacija odločbo 
v upravnem postopku. 

Če imetnik vina oziroma mošta ni zadovoljen z oceno, lahko 
v osmih dneh od prejema odločbe iz prejšnjega odstavka vloži 
pritožbo na ministrstvo in zahteva ponovno oceno vina ozi- 
roma mošta. Ponovno ga oceni organizacija, pooblaščena za 
ponovno oceno. Izid ponovne ocene je dokončen. 

Za oceno vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, povzorči 
vino pooblaščena oseba pooblaščene organizacije. 
Za oceno mošta, pridelanega v Republiki Sloveniji, pošlje 
pooblaščeni organizaciji vzorec za oceno mošta naročnik. 

Za oceno uvoženega vina povzorči vino vinarski inšpektor. 
18. člen 

(pokuievalci) 
Pokuševalce za senzorično oceno vina imenuje pooblaščena 
organizacija v soglasju z ministrom; pokuševalce za senzo- 
rično ponovno oceno vina imenuje minister. 

i 
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Pokuševalec mora predhodno opraviti predpisan preizkus 
senzoričnih sposobnosti ter poznavanja enologije in zakono- 
daje o vinogradništvu in vinarstvu. 

Pokuševalec ne sme ocenjevati lastnega vina oziroma vina, 
pridelanega v organizaciji, v kateri je zaposlen. 

19. člen 
(komisija za ocenjevanje vina) 

Senzorično oceno in ponovno oceno opravlja najmanj pet- 
članska komisija pokuševalcev, sestavljena iz predstavnikov 
pridelovalcev grozdja in vina, potrošnikov in strokovnjakov. 
3. OZNAČEVANJE VINA 

20. člen 
(označevanje) 

Za označevanje vin in drugih proizvodov iz grozdja in vina se 
smejo uporabljati le take oznake in opreme, ki ne zavajajo 
potrošnika v zmoto o poreklu, kakovostni stopnji in sestavi- 
nah vina, o morebitnih odlikovanjih, pridelovalcih, posebnih 
postopkih pridelave in drugo. 

Odlikovanje oziroma priznanje se lahko označi le na količini 
vina, za katero je uradna oseba pred ocenjevanjem ugotovila, 
da jo predstavlja odlikovani oziroma nagrajeni vzorec. 

21. člen 
(označevanje geografskega porekla) 

Z geografskim poreklom se smejo označevati le vina, pride- 
lana na določenem pridelovalnem območju z značilnimi last- 
nostmi tega pridelovalnega območja, za katere pridelovalci 
prijavijo zahtevane podatke v register pridelovalcev grozdja in 
vina. 

Za oznako geografskega porekla se uporabljajo le predpisana 
imena pridelovalnih območij. 

Ime vinorodne dežele se uporablja za označevanje deželnih 
vin; ime vinorodnega okoliša in nižjih vinorodnih območij pa 
za označevanje vin, uvrščenih v razred kakovostnih vin. 

Označevanje vina določenega kakovostnega razreda z ime- 
nom enega pridelovalnega območja izključuje uporabo istega 
imena za označevanje vin drugega kakovostnega razreda. 

Oznaka geografskega porekla vina mora biti najvidnejša 
oznaka na embalaži. 

22. člen 
(posebnosti pri označevanju vina) 

Ne glede na siceršnjo kakovost vina se vino s slovenskim 
poreklom lahko v prometu označi le kot namizno vino, če 
pridelovalec tega vina v isti kleti ali v prostorih, ki so lokacij- 
sko povezani s kletjo: 

- prideluje vino, ki je bilo pripeljano iz druge vinorodne 
dežele v Republiki Sloveniji oziroma druge države, 
- predeluje grozdje, pripeljano iz druge vinorodne dežele 
v Republiki Sloveniji ali z obmejnih območij sosednjih držav 
po drugem odstavku 4. člena tega zakona. 

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za primere iz drugega 
odstavka 28. člena tega zakona. 
V. PROMET 

1. NOTRANJI PROMET 
23. člen 

(vino In drugi proizvodi, katerih promet je prepovedan) 

Prepovedan je promet z: 

- vinom iz grozdja samorodne trte in proizvodov iz grozdja te 
trte, ki vsebuje alkohol: 

'mi oroifl' ^ v 
- pokvarjenim vinom in vinom z napako ter c,ru^!gkovos't 
iz grozdja in vina, ki ne ustrezajo predpisani *a -{«p, 
neposredno ljudsko uporabo ; (hpri 
- neocenjenim vinom; j0 dekla1* 
- vinom, katerega dejanske lastnosti ne ustrezal 
nim. 

Pridelovalci vin in drugi, ki dajejo v Promet ne.?eno 
nnlnionn v/inn mnrain nncnHn \/ Uatofi 16 DOK I ... ^jfli .. polnjeno vino, morajo posodo, v kateri je P? 
posebej označiti in količino takega vina tako) 
skemu inšpektorju. 

24. člen « 
(oblike ponudbe vina glede na polnu 

Vino se sme dajati v promet končnemu potrošnik" 
polnjeno. 

origi1"" nozi 

toj 

i!»at 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Pu" r0 ^ni« 
pogoji dajejo v promet končnemu potrošniku vi 
nalno polnjeno: 

7dia i" v'n 

- po tem zakonu registrirani pridelovalci 9r0^ ' z(jja in "L 
nudijo vino oziroma mošt iz lastne pridelave 9 . in ipi# 
v svoji proizvodni kleti ali njeni neposredni " 
to dovoljenje za kmetijstvo pristojnega organa um 

pog°J6' »A - gostinski obrati, ki izpolnjujejo predpisane P |e|no 
določenem pridelovalnem območju nudi|0 
istega pridelovalnega območja. 

25. člen „mind1 

(osebe, ki se smejo ukvarjati s prometom z vino 
proizvodi iz grozdja in vina) 

W| 

k.tf 

s 

h 

S prometom z vinom 
smejo ukvarjati pridelovalci 

■ i*, 1 j fi3 ^ 

in drugimi proizvodi iz 
lovalci iz 3. člena tega zaKO" ig, V  -J- t* '      — w --i. . _7 J-lfl ^ 

ski lokali iz 24. člena tega zakona. S prometoirri zad[J 
polnjenim vinom se lahko ukvarjajo tudi tiste <" e|;f 
in samostojni podjetniki, ki so registrirani za P' 

26. člen 

(pogoji za prodajo, prevoz In skladiščenj« v ^ 

Vino se mora prodajati, prevažati in skladiščiti vino se mora proaajau, prevažan in skio«1"- prei 
ohrani vse svoje organoleptične lastnosti in na 
drugih lastnosti. 
Vino in vinski mošt v prometu /neposredna 
zaradi donegovanja ali polnitve oziroma nar* 
morajo spremljati predpisane listine. ^ 

Največja količina neoriginalno polnjenega vin*- ^ |jtrOv 

prevaža brez ustreznih listin, ne sme presega 
prevozno sredstvo. 

27. člen 
v'"J 

«Vl 

(kletarska evidenca) 

Vsi pridelovalci, donegovalci oziroma P°|nl'c' ^or*i0J,V tr, 
ter gostinski obrati iz 24. člena tega zaKon . pri 
voditi predpisano kletarsko evidenco o prio0 

prometu z grozdjem, moštom , vinom. .ji# 
• gzvid'11 jjH', 

Kletarska evidenca se vodi tako, da so v nje] jjjni n1 / ^ 
podatki o geografskem poreklu, kakovosti in .^nci 
vina po posamezni vinski kleti. V kletarski 
tudi vino, namenjeno lastni porabi. 

28. člen j 
(kraj donegovanja in polnjenja vin 

Vino iz razreda kakovostnih vin mora biti 9r 

polnjeno v vinorodnem okolišu, kjer je bilo Prl ^ ^ijj 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega 1 

ster ob izpolnitvi predpisanih pogojev za d°DO|nj0n'a|i 
vina izjemoma dovoli donegovanje oziroma P^je a 
vinorodnega okoliša kjer je bilo pridelano 9 
zunaj Republike Slovenije in sicer: 
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iroii* 
IfOSti na območju, kjer je grozdje pridelano, iz 

eklaf 
•"'ueiuiB ■ n' mo9°^e pridelati vina; 

^Pridoin.;' i . Pridelovalec grozdje na dveh ali več sosed- "'ovainih območiih i območjih. 
29. člen 

(roki za promet z vinom) 

,0lSteMnih .vin 'e lahko v prometu od 1. decembra 
" T^o vino 16 priclelano grozdje. Ta določba ne velja za 

l!«ov 
S&'ahko v prometu le do 31. januarja leta, ki sledi 
■Uvo? 9 ozd'a- 

,in)» "OZOj^i'^OZVINA TER DRUGIH PROIZVODOV IZ 

sa"' 
A 

30. člen 
(uvoz) 

Jjtyo na . 
pr°lzv°di iz grozdja in vina, ki se uvažajo za 

o«, ^vanjh ,Ii» epu!>"ke Slovenije, morajo po kakovosti in 
n i* ?%ni s c irt-?-Zat' Predpisom Republike Slovenije, biti 
i#1 !"P®oblas^o , a,°m države izvoznice in analiznim izvi- 
>n3> ®''v°d |z Q ® jnštitucije države izvoznice. Če za določen 

2°ji s prsri°2 ■a oz'roma vina ali vino niso predpisani 
m'"°i®, ki uBiioVlsl Republike Slovenije, mora izpolnjevati 

"certifika V driavi izvoznici. 
^'^iene'inir376. 'zvoznice oziroma na analiznem izvidu 
b 3er,i tile 'e države izvoznice morajo biti obvezno 

jm. 07nai?O<?atki: država izvoznica, morebitna oznaka 
lii 1(8 sladkn kakovosti v skladu s kakovostno stopnjo, 
^ °hola. rne stopnje, volumenski odstotek dejanskega 

tyikuvse° V'no mora ifTle,i pri PonlJdbi končnemu 
'mi na°2nake' Predpisane s tem zakonom in pred- nik vina 

n'e90vi podlagi. Obvezno mora biti označen 

s 

31. člen 
(ocenjevanje uvoženega vina) 

.®^eneg a vina vinarski inšpektor uradno pov- 
HrtNieocaT0 poo'5la®^en' organizaciji. Pooblaščene iti 1,1 dneh ®n,'° ,0 vino prednostno, oziroma najpozneje 

prejemu vzorca. 
tyik 

4 6|6rr|om n!?® dati uvoženega vina v notranji promet pred 
iji ^ 0,rezne ocen« 1 ocene. 

,!ina. ki glede 
certifi- 

%i i Novosti P prec"0*' pooblaščena organizacija, 
W ^ave j2^''ln 9eografskega porekla ne ustreza 
5Po>nlzaCii^

nice oz'roma analiznemu izvidu pooblaš- 1 op^6 lazaj ah 6 izvoznice, se po izbiri uvoznika vino: 

" Srll'08 ali Us'reznimi certifikatiali analiznimi izvidi države 
KmTal>i za n, ■ 

' e «a to iZn ,l2V0dni° drugih ' 'zPolnjuje pogoje. 
proizvodov iz grozdja in 

lr«<l|3i, 0°eno vina 
VC ^DljK,V90,0vi, c'a v'no po kakovosti ne usti N up^Po||je na?aj|S!ovenije, se po izbiri uvoznika: 

1 i-3. prOiZVOdnin Hrnnih nrniTunrlnu 17 nrmrii 

ustreza 

*a to i^^dnjo drugih proizvodov iz grozdja in Polnjuje p0g0je 

°Pku 0c_. 
°nJevanja se uporablja 17. člen tega zakona. 

32. člen 

S? n® njen3 izpolnievati vse s tem zakonom in predpisi, Ka. govi podlagi, predpisane pogoje ter pogoje 

ŠjJ Pošiljko 
^61 je ,^

a v izvozu spremlja certifikat, katerega 
c'ja. 01 ocena za izvoz, ki jo izda pooblaščena 

Ne glede na prejšnji odstavek se brez ocene za izvoz lahko 
izvozijo majhne količine vina do skupne količine do 100 litrov 
enakega vina, vendar ne več kot skupaj 500 litrov, ki so 
namenjene enkratnim predstavitvam. 

Vino iz razreda kakovostnih vin se sme izvažati originalno 
polnjeno. 

VI. PRISTOJNOSTI MINISTRA 

33. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister izda predpise o: 

- pogojih, ki jih morajo glede kadrov, opreme in prostorov 
izpolnjevati pooblaščene organizacije, ter da pooblastilo poo- 
blaščenim organizacijam; 
- cenah za storitve pooblaščenih organizacij; 
- pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci in predelo- 
valci grozdja in vina oziroma storitveni polnilci in donegovalci 
za vpis v register, o postopku za vpis v register in o načinu 
vodenja registra; 
- o tem, kaj je absolutna vinogradniška lega; 
- vsebini in načinu vodenja katastra; 
- pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, 
ter dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih 
za pridelavo vina; 
- podrobnejši razdelitvi vinorodnega območja in o dovoljenih 
ter priporočenih sortah vinske trte; 
- pogojih, ki jih morajo glede kakovosti, označevanja in 
embalaže izpolnjevati vino in mošt ter drugi proizvodi iz 
grozdja in vina v prometu; 
- metodologiji za ocenjevanje vina in mošta; 
- preizkušanju pokuševalcev; 
- pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za neposredno prodajo 
neustekleničenega vina končnemu potrošniku; 
- kletarski evidenci; 
- posebnem delu strokovnega izpita in preizkusu organolep- 
tičnih sposobnosti vinarskega inšpektorja; 
- pogojih za uporabo imen Kraški teran in Dolenjski cviček; 
- druge predpise, potrebne za izvajanje tega zakona. 

Minister izda predpise iz 3., 6., 8. in 11. alinee prejšnjega 
odstavka v soglasju z ministrom za zdravstvo; predpis iz 12. 
alinee prejšnjega odstavka pa v soglasju z ministrom za fi- 
nance. 

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB TEGA ZAKONA 

34. člen 
(vinarski inipektor) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, opravljajo vinarski inšpektorji 
upravnih organov, pristojnih za kmetijsko inšpekcijo, v trgo- 
vini in gostinstvu pa tudi upravnih organov, pristojnih za tržno 
inšpekcijo. 

Za vinarskega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima 
končano visokošolsko izobrazbo agronomske ali živilskoteh- 
nološke smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja 
vinogradništva oziroma vinarstva, opravljen strokovni izpit za 
delo v državni upravi, opravljen preizkus organoleptičnih spo- 
sobnosti ter izpolnjuje druge pogoje za delavce v upravi. 

Upravni organi za kmetijsko inšpekcijo se organizirajo za 
območje več upravnih enot in za Republiko Slovenijo. 

35. člen 
(pristojnosti in pooblastila vinarskega inipektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima vinarski 
inšpektor poleg pooblastil po predpisih o inšpekciji še tale 
posebna pooblastila. 
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- pregledovati vinograde, predelovalne obrate (kleti, polnil- 
nice ipd.), skladišča, v katerih se skladiščijo grozdje, vino 
oziroma drugi proizvodi iz grozdja in vina, ob prisotnosti 
carinske službe tudi carinska skladišča, objekte v katerih se 
prodajata vino, mošt neposrednemu potrošniku; 
- pregledovati opremo za pridelavo, predelavo, nego, stekle- 
ničenje ter hrambo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov 
iz grozdja in vina, opremo za točenje vina; 
- pregledovati grozdje, drozgo, mošt in vino in druge proiz- 
vode iz grozdja in vina v proizvodnem obratu, prevoznem 
sredstvu, prometu in ponudbi neposrednemu potrošniku, 
enološka sredstva, embalažo za vino in druge proizvode iz 
grozdja in vina, 
- pregledovati označbe na embalaži, analizne izvide, certifi- 
kate, vse dokumente, ki spremljajo grozdje, vino in druge 
proizvode iz grozdja in vina, namenjene za promet, kletarsko 
evidenco, register in kataster ter drugo dokumentacijo o groz- 
dju, vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina pri podjetjih, 
zadrugah in drugih pravnih osebah, pridelovalcih fizičnih 
osebah, samostojnih podjetnikih, gostincih, trgovinah; 
- nadzirati postopke ocenjevanja vina in mošta; 
- jemati vzorce grozdja, drozge, mošta, vina in drugih proiz- 
vodov iz grozdja in vina ter enoloških sredstev na stroške 
imetnika in jih dati v analize; organoleptično preizkusiti mošt, 
vino in druge proizvode iz grozdja in vina. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko inšpektor 
poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah, 
izreče še zlasti tele ukrepe: 
- prepove sajenje trsov na neabsolutnih vinogradniških 
legah; 
- prepove sajenje samorodnice in tistih sort vinske trte, ki 
niso v trsnem izboru, določenem z rajonizacijo; 
- začasno, do pridobitve ocene, prepove promet z moštom 
oziroma vinom, če sumi, da ne ustreza predpisanim pogojem; 
- prepove promet z moštom oziroma vinom, če ne izpolnjuje 
pogojev po tem zakonu oziroma predpisih, izdanih na njegovi 
podlagi, ali če so bila pri pridelavi uporabljena sredstva in 
postopki, ki niso dovoljeni; 
- zapleni pokvarjeno oziroma ponarejeno vino in druge pro- 
izvode iz grozdja in vina in odredi uničenje; 
- odredi nadaljnjo nego oziroma uporabo vina z napako; 
- odredi razvrstitev vina v nižjo kakovost, če vino ne izpol- 
njuje pogojev za deklarirano kakovost, določenih po tem 
zakonu; 
- prepove promet z vinom, če vino v prometu ni opremljeno 
z listinami, ki ustrezajo dejanskim lastnostim vina; 
- določi rok za ureditev stanja oziroma prepove opravljanje 
dejavnosti, če niso izpolnjeni s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, določeni pogoji glede prostorov, 
opreme oziroma kadrov pri pridelovalcih, predelovalcih, 
gostincih, storitvenih polnilcih, donegovalcih, pooblaščenih 
organizacijah in drugih; 
- prepove uvoz oziroma izvoz, če vino oziroma drugi proiz- 
vodi iz grozdja in vina ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu 
oziroma predpisih, izdanih na njegovi podlagi; 
- prepove pridelavo vina iz uvoženega grozdja ali mošta. 

36. člen 
(nadzor nad uvoženim vinom) 

Uvoznik mora o uvozu vina nemudoma, najpozneje pa tretji 
delovni dan po tem, ko je vino prešlo mejo, obvestiti pristoj- 
nega vinarskega inšpektorja in mu sporočiti, kje bo vino 
skladiščeno do prodaje. 

Če je uvoženo vino v prosti carinski coni oziroma v carinskem 
skladišču, ga vinarski inšpektor povzorči v prisotnosti cari- 
nika. 

37. člen 
(pristojnosti policije) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora vina, ki se prevaža po 
tem zakonu, zagotavlja policija v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi pomoč vinarskemu in tržnemu inšpektorju. 

Na zahtevo vinarskega ali tržnega inšpektorja nudi policija 
potrebno asistenco, če inšpektor pri opravljanju nadzora 
naleti na fizični odpor ali če tak odpor utemeljeno pričakuje. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

38. člen niKov) 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetni 

se za P1 

% 
•djav 

irski* 

Prai 

Prav 
S 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se z k 
kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podiei 

1. če proizvaja, storitveno doneguje oziroma usleti ^ 
oziroma druge proizvode iz grozdja in vina, ne nVr 
izpolnjeval predpisane pogoje oziroma če ni vpisa 
(3. člen); 

IS v rej®'' Mi 
2. če ne prijavi v roku potrebnih podatkov za H1 

oziroma če prijavi neresnične podatke (P^1 

člena); 
3. če ravna v nasprotju s 6. členom; . o0bli 
4. če trga grozdje pred dnem, ki ga določi P 
organizacija (prvi odstavek 7. člena); 
5. če ravna v nasprotju z 8. členom; 
6. če ravna v nasprotju z 10. členom; 
7. če daje v promet vino, ki ni označeno na Pre' 
oziroma ni v predpisani embalaži (14. člen); 
8. če ravna v nasprotju s 15. členom; 
9. če označuje vino v nasprotju z 20. členom; 
10. če označuje vino v nasprotju z 21. členom. 
11. če označuje vino v nasprotju z 22. členom. 
12. če ravna v nasprotju s 23. členom; 
13. če ravna v nasprotju s 24. členom; 
14. če daje v promet vino v nasprotju 
odstavkom 26. člena; 
15. če ravna v nasprotju s 27. členom; 
16. če ravna v nasprotju z 28. členom; 
17. če ravna v nasprotju z 29. členom; 
18. če da v notranji promet uvoženo vino 
v skladu s tretjim odstavkom 30. člena; __ etjim i" 

drugii" 
i tre' 

•in 

»Mi 
/ra 
ti f 
% 

I?1 
ds 

ki ni h 
5'oir 
h 

& 

19. če da v promet vino v nasprotju z drugim, 
odstavkom 31. člena; 
20. če ravna v nasprotju z 32. členom; ^|ena: 
22. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom «»■ 
21. če ravna v nasprotju z 41. členom; 
23. če označuje vino v nasprotju s 43. členom- 

za PreK,4> V Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se orna" t 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi oag 
pravne osebe. 

39. člen 
(prekrški posameznikov) 

a Pre"? 
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se j d" 
kaznuje posameznik, če stori katero od dejani 
točke, 22. ali 23. točke 38. člena tega zakona. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

40. člen lh ofj' t 
(prehodno obdobje za akreditacijo pooblaščeni ^ 
Minister imenuje pooblaščene organizacije izm® 
cij, ki za to izpolnjujejo predpisane pogoje. <e' 
morajo v treh letih po uveljavitvi tega zakona an\it$' 
cijski postopke pri nacionalni akreditacijski orga 

41. člen g 
(prehodno obdobje za prvi odstavek 6.c ^ 

Vino iz grozdja, pridelanega v vinogradih, ki 
tega zakona že obstajajo na neabsolutnih vl j0* "V 
legah, se lahko do izteka rodnosti teh v'n0®Lv? nas'cfi 

največ 15 let po uveljavitvi tega zakona, ne gled® 
kakovost označuje le kot namizno vino. oP',5 

Vino iz grozdja, pridelanega iz sort vinsketrt®'o 
čene oziroma dovoljene za določeno pridelov ^ 
se do izteka rodnosti vinogradov, ki obstajajo a i; ^ 
tega zakona, vendar največ 15 let po uveljavit* 
ne glede na siceršnjo kakovost lahko označuje 
vino. 
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;ov) 

,rekii1 

42. člen 
oio4ba v> *(prehodno obdobje za 22. člen) L;. «• člena tega 

,e9a zakona. 
43. člen 

(posebnosti označevanja) 

2ak°na se začne uporabljati 5 let po 

Po uveii'men- *ra^' teran in Dolenjski cviček se v dveh ,i j... Javitvi tega zakona izdelata posebna elaborata, na " mim. 'av| 
r/% katerih minister določi pogoje za uporabo teh imen. 

člen 
' Maje (Pre«lplsi, ki ostanejo veljavni) 
p °V'h predP'sov se uporabljajo: 

1 o načinu in postopku dosladkanja mošta ali 
sladkorja ali koncentriranega mošta 

  S» št- 30/74 in 16/78); 
genije 0 

a'on,zaciji vinogradniškega območja Republike 
v'nske trte, ki se smejo saditi, in o območ- 

; 48/87? i.° kakovostnih vin (Uradni list SRS, št. 18/77, 
,Jvilnik,! Uradni ''št RS, št. 30/91-1); 

iiri vini m02načevanju - ------ 
>iln?k n'radni list SR1 

Kivina^
s,°pkihin 

tilnik o a i list SRS' št- 18/77>- 
k™1 lamijn: minirnalnih pogojih za promet z neustekleniče- 
5%m!!»! .. vinom - —   

l'Nr\Tfh °*na'evanju vina in drugih proizvodov iz groz- 
ayilnik o list SRS' št- 18/77' 24/77 in 10/78>; im.!, Dostnr.uk sredstvih ter njihovi uporabi v pro- 

z geografskim poreklom in vinskim 
nik0, 

y n_ '■ «. l ai orvi 111 ^Uionivin »«» 
»ostmskih obratih (Uradni list SRS, št,. 18/77 in 1/ 

iS«in o'mm?a''nu v°denja registra proizvajalcev grozdja in 
b 16/7mma pogojih za vpis v register (Uradni list Pravu16'78); 

Proiz?^ažinu ln posio 
®:°Skih srf)rt.V iz 9rozdja in vina ter jemanja vzorcev >0 **1(1 ftrari * yiV4U|a III vina ioi jcniaiija 

4'^ilnik 0 naftin,Za a[)alize (Uradni list SRS, št. 13/80); 
- Pravii, „K 0  — , 

^radn?n|t0Rpc'n na^'nu ocenjevanja vina in vinskega 

in postopku jemanja vzorcev vina in 

uniK n n A* ~ "nuiito     unw, s»». ■«_»/ , 
u vin, , ,nu vodenja evidence o proizvodnji oziroma 
ilr.it- Uradni list SRS, št. 30/88); 

iočbao"i^st SRS' št- 41/89): "nenovanju strokovnih delovnih organizacij, ki 

določajo vinarske strokovne komisije za ocenjevanje vina po 
mednarodni lestvici (Uradni list SRS, št. 46/70) 
- Mednarodna lestvica za ocenjevanje vina (Uradni list SRS, 
št. 46/70); 
- Pravilnik o kakovosti vina (Uradni list SFRJ, št. 17/81 in 14/ 
89). 
Minister izda predpise po tem zakonu v enem letu po uveljavi- 
tvi tega zakona. 

45. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati; 
- Pravilnik o količinah petiota, ki so namenjene za domačo 
porabo proizvajalcev, o najmanjših količinah sestavin, ki jih 
mora vsebovati vino, ki se da v promet, o hrambi in ravnanju 
z vinom, namenjenem za izvoz, o varstvu porekla slovitih vin, 
o pogojih za proizvodnjo specialnih vin ter o enotnih metodah 
za analizo in ocenjevanje vin (Uradni list FLRJ, št. 35/58 in 
Uradni list SFRJ 36/65); 
- Pravilnik o ravnanju s predmeti in proizvodi, ki se odvza- 
mejo po 52. členu temeljnega zakona o vinu (Uradni list SFRJ, 
št. 36/65); 
- Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 28/ 
75, 70/78, 54/86 in 30/91) in predpisi, izdani na njegovi podlagi 
v delu, ki se nanaša na vino in druge proizvode iz grozdja in 
vina. 

46. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati) 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati 
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni 
list SRS, št. 16/74 in 29/86). 

47. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. avgusta 1995. 

B-Sno OBRAZLOŽITEV 

'%uUp°šte\,ani,n 0 drugih proizvodih iz grozdja in vina naj 
" ^dvsem - usr,ler'tev Evropske unije in zakonskih 

v hrt* J* vinorodnih držav oziroma dežel, ki so % * Pridal uma v ućirumd uezui, ki so 
\ i? ^eografst 

0 kakovostnega vina, postavil v ospredje 
l\'a"amen h 3 porekla vina in zagotavljanje kakovosti 

z 9rozdi0Z? natančneje uredil pridelavo, predelavo in 
l®8i)5°c' Saienia 'n vinom ter drugimi proizvodi iz grozdja ii)j f°lutnih lea3^^0 ustrezne trsne cepijenke v vinograde 
5f0 drugje „\Pridelavo in predelavo grozdja mošta in 
\a<em, m0itn°IZVOdov iz 9rozdja in vina do prometa 
\Jn drugih °m m vinom, ki vključuje tudi ponudbo vina, 
i u. ofn^roizvod°v in iz grozdja in vina končnemu 

f načevanje in embaliranje. 
L, edoločbe 

So o 
i .°°u Posili vsebina zakona in izrazi, ki imajo po tem 

'%Je Po Dn a {f v,no le tisti kmetijski prehrambni pride- 
%ifa9rozdigP-nern tehnološkem postopku pridelan iz 
%?' /e na/m ob tr9a,vi doseže predpisano sladkorno 

l u 0 Wn0 i>,ni54 Oe stopinj sladkorja, kar pomeni, da 

SJ|8 S° ^ ^rozdia naravni alkohol 6,5%. 
l'"'^ortto'zvodihe"a v skladu z evropsko zakonodajo. Pri •S>, kar P I* grozdja in vina se uvaja precej novih 
K :Clo novih n l09ično, saj se zaradi presežkov vina išče 

akov0sP
ro'zvodov dodaten trg. Podrobnejša razde- 

) '' *a *ta/firo' po9oji bodo določeni s podzakonskimi 
,'^kn ,e v zakonu dana podlaga. 

/8 ^ 
*t^a\°Pravii3ibafl tudi opredeljuje pooblaščene organi- O'o,c e naloa6 določenih nalog, ki izhajajo iz tega 10 roka trn 

So spremljanje dozorevanja grozdja in 
9atve, nadzor trgatve (kakovosti in količine 

grozdja za vrhunsko vino), ocenjevanje mošta in vina 
- osnovna ocena in ocena ob morebitni pritožbi - t. i. 
ponovna ocena, vodenje zbirnega registra pridelovalcev groz- 
dja in vina in vodenje katastra dejanskih in potencialnih 
vinogradov. 
Organizacije bo pooblastil minister za kmetijstvo izmed orga- 
nizacij, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje in bodo akre- 
ditirane pri nacionalni akreditacijski organizaciji. Ker je 
postopek akreditacije zahteven in dolgotrajen, je v prehodnih 
določbah predvideno, da morajo pooblaščene organizacije 
opraviti akreditacijski postopek v treh letih po uveljavitvi tega 
zakona. 

II. PRIDELAVA IN PREDELAVA GROZDJA IN VINA 
V tem poglavju je določeno, kdo so pridelovalci grozdja in 
vina, register pridelovalcev grozdja, kataster dejanskih in 
možnih vinogradov, kaj je grozdje, kaj trgatev ter kaj obsega 
nega vina. 
1. S pridelavo in predelavo grozdja in vina se po tem zakonu 
lahko ukvarjajo pravne osebe (družbe, zadruge) in samostojni 
podjetniki. Fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki, pa 
lahko pridelujejo vino le iz lastnega pridelka grozdja. Ta 
omejitev je veljala že do zdaj in pomeni, da kmetje in drugi 

pridelovalci lahko pridelujejo vino le iz lastnega pridelka 
grozdja, to pomeni iz grozdja, ki je zraslo v vinogradu, ki ga 
ima posameznik v lasti oziroma ga obdeluje. 
Pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe morajo 
imeti, če hočejo predelovati grozdje, opremo za pridelavo 
oziroma stekleničenje. S ciljem omogočanja čim cenejšega 
donegovanja in ustekleničenja vina lahko pridelovalcu vino 
storitveno doneguje oziroma ustekleniči za to dejavnost regi- 
strirana družba oziroma samostojni podjetnik, ki se lahko 
registrira le ob izpoljnjevanju določenih pogojev glede pro- 
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štorov, opreme, kadrov. Ob tem storitvenem polnjenju, možne 
so tudi potujoče polnilnice, pa morajo biti upoštevane vse 
določbe o varstvu porekla in kakovosti vina. To pomeni, da je 
treba dosledno upoštevati meje vinorodnih območjih, vino se 
sme donegovati in ustekleničiti le na teh vinorodnih območij. 
Pri potujočih - prenosnih polnilnicah pa že izraz pove, da se 
ne premešča vino, ampak polnilna linija. 

2. Namen registra pridelovalcev grozdja in vina je zaščita 
geografskega porekla in kakovosti vina ter evidenca o pridel- 
kih grozdja in vina. 

Register pridelovalcev grozdja in vina že zdaj vodijo občinski 
upravni organi, pristojni za kmetijstvo. Novo je: 

- da se v register vpišejo vsi pridelovalci grozdja in vina, ki 
dajejo vino v promet oziroma imajo v lasti oziroma obdelujejo 
najmanj 0,05 ha vinograda, to je pribl. 150 trt oziroma pri- 
bližno 300 litrov vina. Razlog, da se v register vpisujejo tudi 
drobni proizvajalci grozdja in vina, je predvsem razdrobljena 
zemljiška struktura. Pogoji za vpis v register bodo natančneje 
določeni v podzakonskem predpisu in bodo različni glede na 
posamezna opravila (pridelovanje grozdja, posebej za 
obmejna območja zunaj Republike Slovenije; pridelovanje 
vina z oziroma brez polnjenja ter glede na dajanje vina v pro- 
met; storitveno donegovanje in polnjenje vina). Če pridelova- 
lec ne bo dajal vina v promet, se bosta registrirala njegova 
površina vinogradov in pridelek, ne bo pa mu treba izpolnje- 
vati predpisanih pogojev; 

- vsi podatki iz območnih registrov se bodo vključili v zbirni 
register. Tako zbrani podatki bodo lahko uraden vir podatkov 
o letnih pridelkih grozdja in vina. 

3. Kataster dejanskih in možnih vinogradniških površin je 
posebna evidenca o vinogradih, ki jo že imajo v vseh sodob- 
nih vinogradniških državah, in je podlaga za zaščito porekla 
vina. 

Kataster dejanskih in možnih vinogradniških površin bo pred- 
vidoma obsegal tele podatke o površinah: katastrska občina 
s parcelno številko, nagibi, lega, pedološka in geološka pod- 
laga, oblika obnove (terasa, vertikala), sortiment (sorta, pod- 
laga), gostota sajenja, vzgojna oblika, leto obnove oz. starost 
nasada ipd. Kataster je javna evidenca o vinogradniških povr- 
šinah v Republiki Sloveniji. 

4. Za pridelavo grozdja, namenjenega predelavi v vino, bo 
v podzakonskih predpisih določena tehnologija glede na 
predvideno kakovostno stopnjo vina. Med drugim naj bi bili 
predvideni tudi prepoved namakanja trt z namakalnimi napra- 
vami, ker se s tem povečuje pridelek grozdja in zmanjšuje 
njegova kakovost; določena najmanjša gostota sajenja vin- 
skih trt; vrste dovoljenih fitosanitarnih sredstev in njihova 
uporaba; obdelava tal in drugi ampelografski ukrepi. 

5. Kot del zaščite geografskega porekla vina naj bi novi zakon 
uvedel tudi omejevanje hektarskih pridelkov za posamezne 
kakovostne stopnje vina. 

Omejevanje pridelkov je posledica presežkov namiznega vina 
v Evropski uniji, ki je take omejitve zahtevala v državah člani- 
cah. Te omejitve so že upoštevane v vseh nacionalnih zakono- 
dajah članic Unije. 

Ker sta hektarski pridelek grozdja in njegova kakovost 
v obratnem sorazmerju, vpliva omejevanje hektarskih pridel- 
kov na povečanje kakovosti grozdja in s tem tudi vina. Bistve- 
neje bosta zmanjšanje hektarskih pridelkov grozdja vplivala 
zahtevana najmanjša sladkorna stopnja in zahtevan najmanjši 
ekstrakt v grozdju, moštu in vinu. Le bodo pridelovalci hoteli 
doseči zahtevano sladkorno stopnjo in ekstrakte, bodo neka- 
teri morali omejiti pridelek. 

6. Usmerjanje sajenja vinske trte na absolutne lege ni naša 
posebnost, ampak je to obvezanost v drugih evropskih drža- 
vah, ni je bila uvedena zaradi velikih presežkov namiznega 
vina. Hkrati je s tem dana usmeritev v pridelavo kakovostnega 
vina. 

Absolutne vinogradniške lege so lege, Pr'me..ae ku/Mffei 
razvoj vinske trte, kjer ne morejo uspevati o™* 
rastline. Določitev absolutnih leg bo 
katastra in predpisa o tem, kakšna je absolutna on- f 
lega. Praviloma so to nagnjene lege na prisotni" ^ 

V Sloveniji je še nekaj vinogradov na neabsolutnj^^^ ^ 
oceni okrog 5%, zato je v prehodnih določban je $ 
čeno, da bodo na njih v prilagoditvenem O h'rro /f® * g 
pridelovali grozdje za vino. To pomeni, da ne o rodr/> gg, 
teh vinogradov, ampak počakali do izteka njino jZ giti'- 
V tem prilagoditvenem obdobju bo vino, Pr naipižje V" togo 
iz teh vinogradov, označeno kot namizno vino ni 
vostne stopnje. Iz grozdja iz vinogradov, ki se oo pa#'% 
vitvi tega zakona sadili na neabsolutnih površin ■ ^ 
bo smelo pridelo\ iti vino za promet. j i nn 

7. Pridelava vina iz uvoženega grozdja je Prep0 videno |Jave. 
evropskih vinogradniških državah. To je Pre. vinoj^ % 
v tem predlogu zakona. Edina izjema je 9roz^e i " 
z obmejnih območjih sosednjih držav, če so ni 
prebivalci Republike Slovenije. 

, Obstor 
8. Določevanje roka trgatve je bilo uvedeno zv ^ ^ 
zakonom. Novost je le pri pridelavi vrhunskega ^at^i u,( 
če za to izpolnjuje druge pogoje), za katero je ^ $ tig ( 

grozdja predhodno prijaviti pooblaščeni organ}** d> !®f' 
tovi količino in kakovost grozdja. Razlog ta to i • j t(Q # v 
skega vina ni dovoljeno dosladkati. To pomeni: "e 
nostjo nadzora vsebnosti sladkorja v grozdju o , ■ c 

tovimo podatek o vsebnosti sladkorja v mo^'utjxjno i/ 
alkohola v vinu neposredno povezana s koji . vAJ'; 
v grozdju oziroma moštu, nam podatek o slao'' i „asi» .ti 
potrdi ali pa ovrže trditev, da je ves alkohol v p D i 
naravnega sladkorja v grozdju oziroma da 
dosladkano. . ? ( 

10 
k"1 

9. Določbe o negi grozdja, mošta in vina s< ^ 
določitev postopkov in enoloških sredstev, kis gf0, 
predelavi grozdja v vino in negi vina. S/adkan/ 
roma mošta ali vina je le izjemen ukrep, dovolj ^ jwjj ^ 
nem obsegu za posamezne kakovostne st°PnLe vr/""15 Vi 
pa je kot že do zdaj, prepovedano dosladkan) ^ 
vlna- : ^ ^ 
10. Določba, ki ureja mešanje grozdja, 
podlaga za podzakonske predpise, v katerih do 
omejitve pri mešanju, vse zaradi varovanja u ^ 
porekla vina in zaradi kakovostne stopnje vina■ . y fe0 

, ,ivoienl \ Mešanje slovenskega grozdja, mošta vina z t 
prepovedano že zdaj. • J V 

' /7? 'j^jf |Qg 
Prav tako je omejeno mešanje različnih letnik0*'gt/0 ' 
riv/i'Ani'h ri/lW ifi'nnl/A/in nrn-t/Vin Aa /*/i 4a/l 1/lflO 

% 

različnih sort vinskega grozdja, če se želi vino 
nom sorte grozdja. ^ 

III. RAZDELITEV VINOGRADNIŠKEGA OBNOV* 
DELOVALNE ENOTE 

... „g t)0S _ 
1. Pridelovalno območje Republike Slovenije » 
konskimi predpisi razdelilo na: \ 

- vinorodne dežele kot najširše pridelovalne -* 
v bistvu dosedanji trije vinorodni rajoni. Ker D ■ ^ 
mnenju strokovnjakov ni primerna, naj bi s 0jin< 
7 hR<zptf1n /rip?plal kar hn nrtHlana tudi Z® r z besedo /deželal, kar bo podlaga tudi 
deželnih vin; 

- vinorodne okoliše, ki so temeljna prideloval"8 

pridelovanje vin kakovostnega razreda; 

- manjša pridelovalna območja. 

2. Trsni izbor je bil že pri dosedanji rajonizacijiza 

okoliše določen in tako ostaja tudi v prihodnji' 

ob«1' 

IV. RAZVRSTITEV 
OZNAČEVANJE 

VIN, NJIHOVO OCEi ■hj£vA H# 

\ 
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jlttltf I 
in nepovretem 

0 vl'u w po kakovosti. 
0$ Pfira2(j 

PbiIn po kakovosti se vina delijo na dva razreda: kakovostni razred. ij/il 
i*|* 

«Žf0a vina v° narn'zna vina z oznako države pridelovalke in 
[Z*10 Stoidig / 16 označeno ime dežele, v kateri je pride- 

s t,ien izvor ' Pr'm°rska). Pri razredu namiznih vin je 
rfd 0 vino ?ro?dia; V razredu namiznih vin je novost t. i. 
«X?Mazdriii V'no 'z določene vinorodne dežele. To j, "WC8 Zdrii* ""v it uuiuuentt vmurouriu uetviv. iu 
3 ^ kar jaVani? v,n s širšega pridelovalnega območja 

°irt°9o(enn S slal'Sča trženja vina izjemno pomembno, saj 
i finimi Milovanje večjih količin vina z določenimi 

i$ ["'^radniiL ostmi- kakšno razdelitev vina poznajo 
o i *v katen^ ,.države Evropske unije. Poleg deželnega '*« 90ril' namiznih vin še namizno vino z oznako 

povoj 
S^ć/ta!! razredu vin je geografsko 'poreklo kontroli- 
ra vina ? a razred je razdeljen na kakovostna vina in 

bnih otrai vrhunskih vin pa so še t. i. vrhunska 
'ftf i,,rs|,( 

n'h *rel°sti in načina trgatve. 

^ Ss". ki'nhP° kakovosti je rezultat dejansko ocenjene •rt ^ oc6no o?s®9a fizikalno in kemično analizo ter senzo- 
^'s/tega n predhoclnem izpolnjevanju pogojev varstva 
l' vseh Porekla. Podoben način razvrščanja po kakovo- 
*%'e od iVernejših vinogradniških deželah, kjer je vpliv 

'2 v1,8 "i rr>n *° leta tako različen in odločilen za kako- 
n i " o dm** ■ sam° na podlagi lege vinograda vnaprej 
i b tokrat kakovosti. V južnejših deželah pa lahko 

f J to /e vinn1e °cene kar na podlagi geografskega porekla 
' Novost vir^n'^e 'e®e' kjer je pridelano grozdje, dolo- 

^Ucija št Frn o 
kJ '•l'- ki jo je sprejela generalna skupš- Umirili 'C6 /nfPrnaflVino/ Wo la i/iVina ai W11 i/inl - »n >99? "6 international de la vigne et du vin) 

ji ff&Vo n^redeliuie oba pojma: KONTROLIRANO IN 
^ SkEGa pnr£-RAFSKO POREKLO in OZNAČBO GEO- 

INSIGER: 
ZAŠČITENO GEOGRAFSKO POREKLO 

C*0 Poreki no Geografsko poreklo ali t. i. priznano 
V9a °bniofi nekega proizvoda je ime določenega geo- 

S lir«0"9' ki bh ■' uP°rabljeno za oznako oziroma določitev 1)0 'sr pol
a,a s te9a geografskega območja, in je kon- 

v"e9a org ° °d od9ovomega oziroma pooblašče- 

!)v'° w"a, kater°htL0l'ran'm Geografskim poreklom se ozna- 
ki0 re*ultJ k3kovost in lastnosti so izključno oziroma 
litografski naravnih in človeških dejavnikov določe- 

(fSrsf ' Pride?8 obrno6ia Kakovost je vsako leto odvisna err> obrnoč 'n predelaye Grozdja in vina določenem 

Poreif/g ■ . 
!j ProizuJJ?16 Geografskega območja, uporabljenega 
\?>trdi odn V izhaja s tega geografskega območja, 
%rtp0rekla°rn' oz,roma pooblaščeni državni organ, t ki ie 

pr°i*voda (vina) je poimenovanje porekla 
ki so ezano s kakovostjo oziroma lastnostmi 

* Sr*vnih J?.ačilne za določeno geografsko območje 
■> \ ln č'oveških dejavnikov). 

'tljj '8 lahk0 * 
tj |,^s Pre0D^Pr°metu le, če je označeno in em bali rano 

* 'K* Preva* Pomeni, da se npr. odprto vino v pro- 
"'o /« '%>, prp? y Primernih cisternah in da so listine, ki 
" h .PreSni p'?ane- Enako je originalno polnjeno vino \" in oprR

SaP' embalaži (npr. vrhunsko v steklenicah 
p°datki 0 z nalePko, na kateri so navedeni vsi 

i %16 Prostn deio,no vino bosta lahko polnjeni v emba- 
\ ~ predvidevamo pribl. 60 litrov. Ob 

'in,. Ie Potrebno ponovno označevanje. 

0 Woa Ta.mora Mi najvidnejša oznaka geograf- ■ sledi kakovostna stopnja, ki pa je v bistvu 

povezana s poreklom. 

Pri označevanju se izključuje uporaba istega imena za 
različne razrede vina. Če se na primer uporablja ime Maribor- 
čan za kakovostno vino mariborskega okoliša, se isto ime ne 
sme uporabiti za deželno vino. 

Razred kakovostnih vin se mora označiti s poreklom in kako- 
vostno stopnjo, dodatno pa lahko nosi registrirano ime, pove- 
zano z vinorodno tradicijo tistega vinorodnega območja, kjer 
je vino pridelano (npr. Vrtovčan). Razred namiznih vin lahko 
nosi t.i. fantazijsko ime oziroma individualne blagovne 
znamke. Izjemoma lahko kakovostno vino nosi dodatno sku- 
pinsko blagovno znamko, vendar mora imeti le-ta podlago 
v posebnih skupinskih pravilnikih, ki morajo biti po vsebini 
strožji od veljavnih predpisov in registrirani. 

Vsako označevanje vina, ki bi kakor koli zavajalo potrošnika, 
ni dovoljeno. Praviloma so vina nižje kakovostne stopnje 
označena z imenom širšega pridelovalnega območja. Se 
posebej je predvideno, da sme biti na vinu označeno odliko- 
vanje le, če je bilo pred prejemom odlikovanja to vino uradno 
povzorčeno - torej je količina vina, ki jo predstavlja vzorec, ki 
je prejel odlikovanje, točno določena in uradno preverjena. Le 
to vino lahko kasneje nosi oznako, da je prejelo določeno 
odlikovanje. 

6. V tem poglavju so tudi določbe, ki opredeljujejo obvezno 
ocenitev vina, preden se vino da v promet. 

Ocenjeno mora biti vino, ko je že originalno polnjeno. Razlog 
je v morebitni spremembi vina ob stekleničenju in možnosti 
kasnejšega spreminjanja, mešanja vina pred ustekleničenjem. 
Ob pripravi zakona je bilo opozorjeno na tehnične ovire pri 
takem ocenjevanju, vendar je večina pridelovalcev grozdja in 
vina tako usposobljena, da lahko sama vnaprej predvidi 
oceno vina. Ob morebitnem dvomu o oceni vina pa bodo 
lahko pridelovalci zahtevali podatke o senzorični oceni pred 
ustekleničenjem, s tem da bo pooblaščena organizacija po 
ustekleničenju preverila prvotno oceno. 

Vino, namenjeno domači porabi, je lahko neocenjeno. Mora 
pa biti ocenjeno vino, ki se prodaja v gostinskih obratih, 
vinotočih, turističnih kmetijah, osmicah ipd. 

Pri ocenitvi je novost določitev organizacije, ki bo pooblaš- 
čena za ponovno oceno, če se bo pridelovalec pritožil zoper 
prvotno oceno. Novost je tudi krajevna pristojnost pooblašče- 
nih organizacij, ki je logična, saj ista pooblaščena organiza- 
cija spremlja dozorevanje grozdja in vse druge faze do oceni- 
tve. 

Če se vino prodaja neustekleničeno, mora biti ocenjeno neu- 
stekleničeno. Tudi neustekleničeno vino povzorči uradna 
oseba pooblaščene organizacije za oceno vina. 

Mošt, ki bo ponujen neposrednemu potrošniku, bo moral biti 
predhodno ocenjen. Mošt se ne povzorčuje, ampak lahko 
vzorec predloži v oceno naročnik sam. 

7. Oceno vina sestavljajo kemično - fizikalne analize in sen- 
zorična ocena, ki jo opravi komisija pokuševalcev. Komisijo 
sestavljajo predstavniki pridelovalcev, strokovnih organizacij 
in potrošnikov vina. 

Vsi pokuševalci morajo imeti opravljen preizkus znanja, ki bo 
obsegal preizkus senzoričnih lastnosti, poznavanja enologije 
in zakonodaje o vinogradništvu in vinarstvu. 

8. Če se v isti kleti neguje, doneguje ali polni vino iz druge 
dežele, se vino iz te kleti kljub izpolnjevanju drugih pogojev 
lahko označi le kot namizno vino: deželno oziroma namizno 
vino z oznako države. Ta določba varuje geografsko poreklo 
slovenskega kakovostnega vina z zaščitenim in kontroliranim 
poreklom vina, saj je onemogočeno kakršno koli mešanje 
z vinom, ki prihaja od drugod. To je novost v predlaganem 
zakonu in bo pri določenih podjetjih precej spremenila 
pogoje poslovanja. Zato je y prehodnih določbah predviden 
5-letni prilagoditveni rok. 
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V. PROMET 

V tem poglavju so posebej določbe o notranjem prometu, ki 
vsebujejo določbe o prepovedih prometa, oblike ponudbe 
vina glede na polnitev, določitev, kdo se sme ukvarjati s pro- 
metom z neustekleničenim in ustekleničenim vinom, kletar- 
sko evidenco, kje se sme vino donegovati oziroma polniti in 
časovne omejitve za promet z vinom. 

1. Prepovedan je promet z vinom iz samorodne trte, pokvarje- 
nim vinom in vina z napako za neposredno potrošnjo, neoce- 
njenim vinom in vina, katerega dejanska kakovost ne ustreza 
deklarirani. Slednje je novost, pomeni pa, da mora biti vino 
vedno ustrezno označeno. Če je na primer vino označeno kot 
kakovostno vino in po preverbi (ponovni ali nadzorni inšpek- 
cijski oceni) ne dosega te stopnje kakovosti, tako označeno 
vino ne sme biti v prometu. Tako vino je lahko v prometu šele, 
ko je ustrezno označeno. 

2. Vino se končnemu potrošniku lahko daje le originalno 
polnjeno. Odprto vino - t. i. neustekleničeno, se lahko ponudi 
končnemu potrošniku znotraj pridelovalnega območja, in 
sicer preko posebne ponudbe pridelovalcev (vinotoči, osmice 
ipd.) in v gostinskih lokalih na pridelovalnem območju. Oboji 
morajo izpolnjevati določene pogoje (izobrazba, oprema, pro- 
stori). Če se neposrednemu potrošniku vino ponudi kot neu- 
stekleničeno, je lahko označeno le kot deželno vino. Posebna 
ponudba vina v t. i. vinotočih, osmicah je zaželena kot dopol- 
nilna ponudba na kmetijah in je pomembna za razvoj kmetij- 
stva in turizma, mora pa biti ustrezno urejena. 

3. S prometom neustekleničenega vina se lahko ukvarjajo vsi, 
ki so registrirani za pridelavo vina, in gostinski lokali, ki imajo 
za to dovoljenje. S prometom originalno polnjenega vina pa 
se lahko ukvarjajo vsi, ki se lahko ukvarjajo s prometom 
z živili. 

4. Listine, ki spremljajo vino, ki se prevaža - spremnice, so 
obvezne za vsak prevoz vina, ki količinsko presega 20 litrov na 
prevozno sredstvo. Takšna določila poznajo vse zakonodaje 
vinogradniških držav in tudi naš veljavni zakon. Iz spremnice 
bodo razvidni podatki o ocenitvi vina, proizvajalec, količina 
ipd. 
5. Na novo je uvedena omejitev, do kdaj oziroma od kdaj je 
lahko vino v prometu. Za razred namiznih vin ni omejitev, 
razen za vino, ki je označeno kot mlado vino. To je lahko 
v prometu do 30. januarja leta, ki sledi letu trgatve. Tudi za 
kakovostno mlado vino je omejitev enaka. Drugo kakovostno 
vino pa je lahko v prometu po 1. decembru istega leta, ko je 
pridelano grozdje. 

6. Pri uvozu vina v Slovenijo vino ne sme zapustiti skladišča 
uvoznika, dokler ni ocenjeno in je v oceni ugotovljeno, da 
ustreza vsem zahtevanim pogojem. 

Pri uvozu mora vino ustrezati predpisom naše države in mora 
biti opremljen s certifikatom države in z analiznim izvidom 
pooblaščene organizacije države izvoznice. Vsako vino mora 
biti ob uvozu ocenjeno. Če je ocena naše pooblaščene orga- 
nizacije drugačna od tiste na certifikatu oziroma na analiz- 
nem izvidu države izvoznice, lahko uvoznik preskrbi nov 
- ustrezen certifikat ali pa se vino zavrne ali pa uporabi za 
proizvodnjo drugih proizvodov iz grozdja in vina, če ustreza 
zahtevam za te proizvode. 
7. Izvoz razreda kakovostnih vin je omejen, lahko se izvaža le 
ustekleničeno kakovostno vino. To je nadaljevanje določbe, 
po kateri se mora vino razreda kakovostnih vin donegovati in 
ustekleničiti na pridelovalnem območju. Glavni cilj teh omeji- 
tev je zaščita geografskega poreKla vina tako na domačem 
trgu kot pri izvozu. Le če nam bo uspelo zagotoviti in ohraniti, 
da bo slovensko geografsko poreklo na trgu pomenilo visoko 
kakovost, bomo v prihodnosti lahko uspešno tržili slovensko 
vino. Če bi se vino lahko izvažalo neustekleničeno, ni nobenih 
zagotovil, da se kasneje ne bi spremenilo oziroma mešalo 
z drugim vinom. 

Vse vino mora biti pred izvozom ocenjeno, razen pošiljk, ki 
nimajo ekonomske vrednosti. 

VI. PRISTOJNOSTI MINISTRA 

V tem poglavju so navedeni predpisi, ki jih bo na ^ 
zakona izdal minister za kmetijstvo in 90Z°ars.La 
membe oziroma novih predpisov se določbe MS' 
morejo uresničevati, zato je predvideno, da se 
uporabljati šele z letino 1995. 

rt 70 ^ 
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB TEG* 

V evropskih državah imajo virima*" ""{„„ucija* 
nazive, v romanskih državah jih imenujejo trspe 

.. IV„ bliij 
vinarske Ko"' ol>f 
imenujejo inšpeK 

geografskega porekla vina. 
1. Za nadzor nad izvajanjem določb tega za^°^rJI po v   
izdanih na njegovi podlagi, se z novim za , 7;rane 
drugih držav predlaga organiziranje spec<a>uz ^ ^ 
inšpekcije v okviru kmetijske inšpekcije. Tiantj u 
vse, od pridelave grozdja do prometa in ko ^ W"': v. 
vina. Edino tak način omogoča in zagotavlja c # 
geografskega porekla in kakovosti 9roz La';g "OD 
drugih proizvodov iz grozdja in vina. Le ta*°Ln0 o!"1, 
rati vino v prometu, saj je šele takrat kon ^i • 
napačna označenost pa se da ugotoviti m (ft 
podatkov iz vinogradniškega registra, katas j,-/do li^ 
evidence. Za kontrolo slednjih dokumento l<e ^ ^ 
pristojen kmetijski inšpektor, za kontra,j{grnu Mc 

inšpektor, kar prav gotovo ni prispevalo k do I ^nl i 
temu nadzoru. Ker je vino živilo, ostaja konu x^akcjjt 
sredni potrošnji tudi v pristojnosti sanitarne ivi 
2. V tem poglavju so navedeni pogoji, ki 
vinarski inšpektor, ter njegove posebne pnst i 
stila, ki niso določeni v splošnih predpisih o 
3. Predvidena je tudi pomoč in asistenca »sla 
je tudi, da policija, če ugotovi, da vina ne sp ^itH 
listine Ta rlnlnfiha ni nova in se ie lan*" 

<kdj» 

Na 

Ta določba ni nova in se je 
obstoječih predpisih. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE ^ 
Kazenske določbe so razdeljene na prekršM p*- 
in samostojne podjetnike ter na PreK[s o P' 
Višina kazni je določena v skladu z zakonu »rat 

«4 ti X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
1. Za določbe o prepovedi prometa z v'n0[r, 'h

Z
vino9'3td L* 

ob uveljavitvi zakona ne bodo na absolutna .g jiVj t\. ob uveljavitvi zakona ne bodo na absoiu«"" 
legah oziroma ne bodo zasajeni s sortami iz' al3da° ^»' 
prilagoditveno obdobje do izteka rodnosti*"||J 

največ 15 let po uveljavitvi tega zakona. To o ^ m 
deno zato, da ne bi bilo treba izsekavati vinog . v p) 
ta določba ne ščiti tistih, ki bi obnavljali vtnog 
s to določbo. . ..moli * 
2. Določba o tem, da se vino v kleti, 
dežele ali celo iz druge države, ne sme 
kot namizno ne glede na svojo siceršnjo kak jo kaK^'po^ • 
goditveni rok 5 let, ker bo bistveno P°j*e-jC 
podjetij, v katerih je do sedaj veljala V 
drugod. Kapacitete vinskih kleti so bile u x0 pfl" 
jugoslovanskim tržiščem zato so za dorn,fj[/0sli % 
potrošnjo vina prevelike. Ker so tudi zmogli rnO^M ^ 
gih državah neusklajene s pridelavo, °P 1 „res^ J'% 
v državah članicah Evropske unije velikima P ^o" $ L 
zmanjšani porabi, bo izvoz slovenskega vi \ 
izjemni kakovosti in tržnih dejavnosti, re0^sfuJiti 
Ijenega drugod, pa bo praktično nemogoč■ ' ofeti> 
tnrei za rili varstvo slovenskeaa aeoarafsk.69 .J torej za cilj varstvo slovenskega geogra 
kakovosti vina. 
3. Strokovnjaki bodo pripravili elaborat °j^'r 
lahko nosilo oznako Dolenjski cviček ip[ 
kakšne trte, kakšne obremenitve 
gijo, kakšno kakovost naj imata 
tega elaborata bo minister za kmetijstvo ''' 
predpis, kjer bodo določeni pogoji za upora 

repohektaru- 
i ti dve posebn 
kmntiistVO >n 9 ,ah d* 

Zakon naj bi začel veljati petnajsti dan po obj v jf- 
naj bi se od 15. avgusta 1995, torej s trgatvu^ 
je logično, saj je nemogoče v sredini sezone 
lovalne in predelovalne razmere. 
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zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI 
SRSlrE PA 664 - PRVA OBRAVNAVA 

lili Rs J3-®®- č'ena ustave Republike Slovenije (Uradni 
cit| (Uradni !, P™6 alinee 19. člena zakona o poslan- 
"^stavka 17, RS, št. 48/92) ter prvega in tretjega 
klike Slona "ena poslovnika Državnega zbora Repu- 
»b,avnavo 18 (Uradni list RS, št. 40/93) pošiljam v prvo 
'Dtfavni ,Pred'°9 zakona o dopolnitvi zakona o volitvah 
Predi <Uradni Hst RSl š' 44/92)' 

°q zakor|a v skladu s 175. členom poslovnika vsebuje 
ilt 

vse potrebne elemente, to je naslov zakona, uvod, bese- 
dilo dopolnitve člena, obrazložitev in besedilo člena, ki se 
dopolnjuje. Uvod predloga zakona pa obsega oceno sta- 
nja, razloge za sprejem zakona, cilje in načela zakona, 
oceno finančnih sredstev iz državnega proračuna in druge 
posledice, ki jih bo imel sprejem zakona. 

Zmago JELINČIČ, l.r. 

^29zakona o dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor 

!J*o i*" 
"FINao 
'■i Tanja ,n razlogi za sprejem zakona # i "ijo . 
J, I"1 ustavnenaUpščine RePublike Slovenije so na podlagi 2. 

J Uradni ikf o«kona za izvedbo ustave Republike Slove- 
ta0"0 volitvah ' št 33/91-O 10. septembra 1992 sprejeli 
£h!'nn®odvi« Vodržav"i zbor- To i® P™' zakon. ki v samo- 

organ tP' Sloveniji ureja večstrankarske volitve v nov 
i' ' v 17 "— —' volitvah v državni zbor 

nadomestnih volitvah je 
poslancu preneha mandat, 

dobe tisti kandi- 

p Ifaai 
si^ni "st R«s' l . ć'enu zakona o volitvah 
iw n°. da' ? /9^)v poglavju o nadomei 
it, ePo<iia^v P^eru, če poslancu pr« ,'»'V'drie posian

v PrirTieru J 
^ J'iste kann?w 2a Pre°stanek mandatne 
i* 8r|ec, ki m,, ov' k' bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen I m( I • 1 Wl Uli IA.VVSIJV le prenehal mandat. 

r^n^'e.na zakona o volitvah v državni zbor določi 
raviij w®;0 kandidatov po postopku, določenem 

da n^?sedani' Praksi Prv©ga državnega zbora 
•teh ' so i7fciiP5 prestopajo iz ene stranke v drugo 
n..? nav8ri«3učeni iz stranke ali usti .™., -uonin n • stranke ali ustanovijo novo stranko. 
K 0,iu z voiin rerih os,anejo še naprej poslanci, kar je 
'^k«trovani, lc?v in v nasprotju z volilnimi rezultati. 

"T s*katar J yo,ie volilcev je v interesu politične 
iO.PreDr^,VOlllni listi ie bil takšen poslanec izvoljen, 

1 °. da hi Vsa' v Primeru nadomestnih volitev. Ni ifflk Postal »nadomestni poslanec« nekdo, ki ni 
ne glede na to ali je sam izstopil ali pa je bil 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti legitimnost državnega 
zbora, zaščititi na demokratičnih volitvah izraženo voljo volil- 
cev, zaščititi interes politične stranke, na katere kandidatni 
listi je bil poslanec izvoljen ter omogočiti čim boljše izvajanje 
programa stranke ter omogočiti pravilno in pravično delo 
poslanskih skupin v državnem zboru, kar naj bi bila tudi 
posledica, ki jo pričakujem s sprejemom tega zakona. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Predlagani zakon ne povzroča nobenih finančnih posledic in 
ne bo povzorčil novih izdatkov državnega proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 
1.člen 

V zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92) se 
v 17. členu doda nov zadnji, to je četrti, odstavek, ki se glasi: 

»Pravica iz prvega in tretjega odstavka tega člena se ne more 
prenesti na kandidata, ki ni več član politične stranke, na 
katere kandidatni listi je na volitvah kandidiral.« 

2. člen 

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

f 
{ 
5 
i 
/ Nsi?'en°sa 

OBRAZLOŽITEV 

it n"v'le dninjr"~n'i9a mandata v primeru prenehanja 
4 Ve/« s®"> |,m. , v '7- členu zakona o volitvah v državni 
j J" in dnin/, in sprejemljiv. Prav tako so umestna 
,, V«w?0'0čani,, ? a 42 in 43. člena tega zakona o kandidi- 
f !Ss, 8d'°9a Jlf.ndidatnih list. Predlagatelj zakona pa ob 
) So-, p0szn)a?n,h

ona ni mogel predvideti takšnega »spre- 
■; Vv

V<Ho p P°slancev iz ene stranke (in poslanske 
°asDrof/(, 

ray gotovo pa je nelogično in nesprejem- 2 draženo voljo volilcev in interesi politič- 

nih strank pri uresničevanju programa, statuta in volilnih 
obljub, da bi poslanca, ki mu je prenehal mandat, nadomestil 
tisti kandidat, ki ni več član stranke, na katere kandidatni listi 
je kandidiral, ne glede na to ali je sam izstopil ali pa je bil 
izključen iz stranke. Menim, da je zaradi legitimnosti dela 
državnega zbora in resnosti večstrankarskega sistema ter 
pravilnega in pravičnega odnosa do volilcev in davkoplačeval- 
cev to treba preprečiti, kar je predlog tega zakona. 

">a, ki 

i p 

Atarn^ecih QMha mandat' fazen če je odstopil prej kot C*.kii..el< rtianda. po,rditve mandata, postane poslanec za 
izvojjg do')e tisti kandidat z iste liste kandida- 
ndat ne b'' izvoljen poslanec, ki mu je 

se dopolnjuje 

17. člen 

Če preneha mandat poslancu narodne skupnosti, postane 
poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat s sez- 
nama kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
poslanec, ki mu je prenehal mandat. 

Če kandidat iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
v roku osmih dni ne sporoči, da sprejema mandat, se ta 
pravica prenese na naslednjega kandidata. 

I 

k. 
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Predlog zakona o REVIZIJI DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

- EPA 671 - PRVA OBRAVNAVA 

Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) in 17. člena 
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list 
RS, št. 15/94) spodaj podpisana poslanca Poslanske sku- 
pine Slovenske ljudske stranke vlagava 

PREDLOG ZAKONA O REVIZIJI DRŽAVLJANSTVA RE 

BLIKE SLOVENIJE 

176. členom Poslovnika Državnega 
delu v delovnih telesih in v državne 

V skladu s 
bosta pri delu 
sodelovala predlagatelja predloga zakona. 

Predlagatelja: Štefan MATUŠ. I.r. 
Marjan PODOBNIK I. '■ 

Predlog zakona o reviziji državljanstva Republike Slovenije 

«Pub 

UVOD 

OCENA STANJA 

Zakon o državljanstvu ureja načine in pogoje pridobitve 
državljanstva RS in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 1/91- 
I, 30/91-1, 38/91-1, 38/92 in 13/94. Dopolnitev (Uradni list RS 30/ 
91-1, začetek veljave 14/12-1991) 40. člena zakona z novima 
odstavkoma je predvidela zavrnitev prošnje za pridobitev 
državljanstva po 40. členu osebam, ki so po 26/6-1991 storila 
kazniva dejanja uperjena zoper RS. S to dopolnitvijo zakono- 
dajalec žal ni dosegel namena, saj so bile po 40. členu 
sprejete v državljanstvo RS osebe, ki so storile kazniva deja- 
nja uperjena zoper RS kakor tudi osebe, ki so bile obsojene 
v RS ali v ostalih državah bivše SFRJ za kazniva dejanja, ki se 
sicer preganjajo po uradni dolžnosti. Očitno je, da okrog 
170.000 tujcev, sedanjih dvojnih državljanov, ni bilo preverje- 
nih na podlagi temeljnega načela za sprejem v državljanstvo, 
to je nekaznovanja za kazniva dejanja zoper RS. 

V zadnjem letu pred plebiscitom se je povečalo število stalnih 
prijav bivališča, predvsem pa se je trend pokazal pred plebis- 
citom, kar opozarja na možnost, da je bila imigracija državlja- 
nov iz bivših republik SFRJ do neke mere celo načrtna. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

RS je s svojim liberalnim pristopom pri sprejemanju tujcev 
i-v državljanstvo omogočila praktično vsakomur oziroma vsem 
170.000 tujcem, pridobitev državljanstva RS ob izpolnjevanju 
samo dveh pogojev: stalna prijava prebivališča v naši repu- 
blike in oddaje vloge za pridobitev državljanstva do 25/12- 
1991. Na tak način so bile v državljanstvo naše države sprejete 
tudi osebe, ki so storile kazniva dejanja tudi s krvnim delik- 
tom, bile zato celo pravnomočno obsojene v tujih državah in 
so se s pridobitvijo državljanstva RS izognile prestajanju 
kazni. Veljavna zakonodaja za pridobitev državljanstva 
z redno naturalizacijo predpisuje pogoj: nekaznovanje 
v državi, iz katere prihaja tujec za dejanja, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti teh držav. S 40. členom zakona o državljan- 
stvu RS (Ur. list RS št. 1/91-1 in 30/91-1) je bilo sprejetih 
v državljanstvo RS okrog 170.000 državljanov drugih držav 
oziroma republik nekdanje SFRJ. Za nekatere od teh državlja- 
nov še danes prihajajo na sodišča v naši državi odločbe za 
izvršitev zaporne kazni. Z liberalno politiko do državljanstva je 
bilo v državljanstvo RS sprejeto tudi določeno število oseb, 
sedaj dvojnih državljanov, ki so se in se še vedno ukvarjajo 
s kriminalno in zločinsko dejavnostjo. 

V zadnjem letu, predvsem pa pred plebiscitom se je izredno 
povečal vpis v register stalno prijavljenih oseb iz drugih repu- 
blik nekdanje SFRJ. To je omogočilo tem osebam volilno 
pravico in v končni fazi tudi pravico do državljanstva. Predla- 
gatelji menimo, da je pri tem šlo tudi za zlorabe vpisov prijav 
stalnih prebivališč, ki niso bili opravljeni skladno s tedaj 
veljavno zakonodajo. 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI 
na< 

Zahodno evropske države zelo restriktivno 0 storiie 
roma ne sprejmejo v državljanstvo osebe, ki so j$njid» 
dejanja ali.kot tudi v teh državah ali pa odtffj uujdMjd dii.rvui iuui v ien uudvdii a u p« - iQ Qi 
kot državljani. V ZDA v takih primerih jim c iaV0 
ameriško državljanstvo in kriminalce vrnejo v o 
so prišli. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 
isti** 

Zakon odpravlja posledice nepremišljene "^r ^^»#3 
tike, na osnovi katere so bili sprejeti v naS __«kih 

•udu 

K 

si* 
ui\c, na vgnuTi naicic av um sklepu ■ i/arlS^'^ ^ £|l 
dvojni državljani, ki so se v nekdanjih jugoslov k0ttui 
kah ali v naši državi ukvarjali s kriminalnimi de) 
kot dvojni državljani RS. iS 

Istočasno bo po tem zakonu potrebno PreY'0 jjj 
v skladu s takratno zakonodajo opravljeni vsi v 
stalnih prebivalcev RS. 

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA gL 
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE, KI JIH 
SPREJEM ZAKONA 

tem *eK fl». 
Z uveljavitvijo zakona o odpravi dvojnega 
upravni organi dobili dodatne naloge. S - 
njihovega dela za določeno obdobje P?ve , 
dejstvo predlagani zakon ne bo obremenjeval o aK0, j 

 i r^roHlaaani^ ^ P1;, 
oP* bodo 

računa. Vse osebe, ki jih zajema r 
morale predložiti potrdila o nekaznovani" 
republikah SFRJ upravnim organom, ki 
naloge v zvezi z odpravo dvojnega državljanst 

BESEDILO ČLENOV 

1,Č'en 40.< 
Državljani RS, ki so pridobili državljanstvo R® ??v|ja^V 
podlagi oddaje vlog do 25/12-1990 (Zakono^^raj^ / 

>kaJ 
bili v državi ali bivši republiki SFRJ, kjer so vP'sBH!, 

Uradni list RS št. 1/91-1, 30/91-1, ... • ... . 
enega leta od sprejema tega zakona podati °° 

38/92 in 13/94)^^10 
jni*dffV 

o'n°,. sko ali matično knjigo rojstev, obsojeni na zap ^$* 
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradn 
predpisih teh držav. 

2. člen J 

Državljani iz 1. člena tega zakona morajo v r0^ ^ ^ 
cev od uveljavitve tega zakona podati dokaz'1®.':0 po 
bili obsojeni za kazniva dejanja, ki se pregan) 

dolžnosti po predpisih RS. 
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3. člen 

Nnoreh. ' ?■ J' c,ena ,e9a zakona se opravi pregled prijav 
»Pisi nr č od 1/1 "1990 do 24/12-1990 in ugotovi, če so 

^s'Ve|javnoz S||alne9a Pr®bivališča opravljeni skladno 

4. člen 
r°ku iz 1. jn 2. člena ne predložijo zahtevanih 

državljanstva izgubijo status državljana 
Si 

'.ki. 

Slovenije. 

% 
5. člen 

Jtinjajo n®a zak°na, obsojenim za kazniva dejanja, ki se 
^ s''2 0dv7o uradni dolžnosti, po predpisih RS in drugih 

h kasnem?0'1"' državljanstva preneha status državljana "azakona mesece P° preteku rokov iz 1. in 2. člena 

jO« 

dit 
& 

SjSa o w?/afa na Podlagi podane zahteve za razpis refe- 
i 5' *akon^aniu rev'z'ie državljanstva RS, podeljenih na J" Oi ^3/0. Snroiota »/ r»raiSrtii cist milini Ta "raUnnn- 

6. člen 

Državljanom iz 1. člena tega zakona, ki niso bili vpisani 
v register stalnih prebivalcev SR Slovenije v skladu s tedaj 
veljavno zakonodajo, na podlagi revizije iz 3. člena tega 
zakona, z odvzemom državljanstva preneha status državljana 
RS. 

7. člen 

Državljanstvo RS se odvzame tudi mladostnim osebam, ki so 
ga pridobile po 14. členu Zakona o državljanstvu RS (Uradni 
list RS št. 1/91-1, 30/91-1, 38/92 in 13/94) na podlagi prošnje 
zakonitega zastopnika, temu pa je odvzeto državljanstvo RS 
po 6. členu tega zakona. 

8. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 

OBRAZLOŽITEV 

Pr'hajajo. 

bodo morale osebe v določnem roku 
CH-tojjnii H6Inu or9anu potrdilo o nekaznovanju v RS in 

' v ma»rfaw' krtere državljanstvo še imajo, oziroma a'icno knjigo ali državljansko knjigo. 
0 bile kaznovane v svoji prejšnji državi ali v RS po 'Hs 

predlogu zakona izgubijo državljanstvo RS, po samem 
zakonu v roku, ki je določen v zakonu. 

V zakonu se predlaga tudi revizija vseh vpisov v register 
stalno prijavljenih oseb v roku od 1/1-1990 do 24/12-1990. leta. 
S to revizijo se bodo po mnenju predloga ugotovile prijave 
stalnega bivališča iz koristoljubja posameznikov, ki so na ta 
način pridobili status državljana RS. 

Zakon sankcionira vsa ta protipravno pridobljena državljan- 
stva z odvzemom državljanstva RS in pri tem niso izvzete 
osebe, ki so državljanstvo pridobile na podlagi zakonitih 
zastopnikov, če so bile le-te protipravno vpisane v register 
stalnih prebivalcev Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU 

V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENK 

IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE - EPA 668 

lr«Jiski 
Hi v 

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O SODELOVANJU V KULTURI IN IZOBRAŽEVANJU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. Člen ^ 
nika Vlade Republike Slovenije in na Podla?' g|0vef# 
člena poslovnika Državnega zbora Republjah D'*'1'Jlov 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sej 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, u 
- Tanja OREL-ŠTURM, podsekretarka v Minis" 
zunanje zadeve. 

»*a| 

bv6n
; 

-—-'Is 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževal 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 

"l.člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževa- 
nju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrva- 
ške, podpisan v Zagrebu 7. februarja 1994. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku 
glasi: 

dij in poučevanje slovenskega/hrvaškega i®zl*jell1 ka,e^ 
sti druge pogodbenice, in sicer: z ustanavljanj iz0brs 
lektoratov slovenskega/hrvaškega jezika na ® 'nj8 
valnih ustanovah, izmenjavo lektorjev, sO'd ?rUgihti 
sorjev in študentov na poletnih jezikovnih in o 

4. člen 
5kf 

Pogodbenici se bosta dogovorili o pogoji*^ .usprii ^ 
posebnega sporazuma o medsebojnem priznav V;, 
diplom in akademskih nazivov. 

% 

SPORAZUM O SODELOVANJU V KULTURI IN 
IZOBRAŽEVANJU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v 
nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se: 

- v želji da bi razvijali uspešno sodelovanje v kulturi in 
izobraževanju, 
- v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k bolj- 
šemu razumevanju in h krepitvi vsestranskih odnosov med 

'državama in 
- ob upoštevanju načel Sklepne listine Konference o varno- 
sti in sodelovanju v Evropi v Helsinkih, 
odločili, da podpišeta Sporazum o sodelovanju v kulturi in 
izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: sporazum). V ta namen 
sta se pogodbehici sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici bosta v skladu z nameni tega sporazuma razvi- 
jali medsebojno sodelovanje v kulturi in izobraževanju in v ta 
namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univer- 
zami in drugimi izobraževalnimi in kulturnmi ustanovami, 
organizacijami, društvi in skladi. 
Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo univerzitetnih profe- 
sorjev, strokovnjakov, umetnikov in študentov. 

2. člen 

Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipen- 
dije za študij in specializacije. 
Pogodbenici bosta po medsebojnem dogovoru urejali proble- 
matiko šolanja na vseh ravneh izobraževanja. 

3. člen 

Pogodbenici bosta medsebojno spodbujali in omogočali štu- 

5. člen 

Pogodbenici si bosta prizadevali, da se v so> kujtura 
objektivno prikažejo zgodovina, zemljepis in 
pogodbenice. 

(Jfli 

S 

6. člen 

-kss£ 
Pogodbenici bosta v skladu s svojo 
strokovnjakom druge pogodbenice Pr0"c

r
e,

DVpisl 

v inštitutih, arhivih, knjižnicah in muzejih te h ^ 
tehnično snemanje in mikrofilmanje teh gra 

snemanje kulturne fn naravne dediščine. macij0 u 

Pogodbenici bosta omogočili izmenjavo inform 
varstva kulturne in naravne dediščine. 

7. člen J 
.•icovn^V1* 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v aU{jioV' 
in gledališki umetnosti, književnosti, fi'0111 in 

umetnosti, in sicer z izmenjavo: 

- kulturnih in prosvetnih delavcev, strokovnjak 
in umetnikov; urnet 

- predavanj, koncertov, gledaliških predstav. jt 
drugih razstav; jn $ 
- knjig, strokovnih in drugih publikacij, ''j"1 Drevaia 

elnih zapisov ter s sodelovanjem na področju v 
ževnih del. 

Pogodbenici si bosta prizadevali za boljše P°^%i vS*" 
druge pogodbenice in podpirali sodelovanj 
dročjih. 

8. člen 

Pogodbenici bosta podpirali neposredno 
pisnih agencij ter radijskih in televizijskih usta 

tip 
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JE :?Hski K1508,3 sodelovali v skupnih prizadevanjih za vse- 
^vobehdrž in hProsvetn' razvoi narodnih skupnosti, ki 

9. člen 

5L 
efr ^srinjjj'0' 1308,3 organizirali pouk slovenskega jezika kot 

l,0v ReDnhn.0troke slovenskega porekla in otroke držav- 
""'"HrvaikJ 6- s.lovenije v Republiki Hrvaški, oziroma 
!*ekla in Qtr ?

a ,ezil<a kot materinščine za otroke hrvaškega 
Keniji državljanov Republike Hrvaške v Republiki 

'""če h6 l?os,a dogovorili o pogojih organiziranja tega to potrebno, sklenili poseben sporazum. 

^ 'tli in" niih°S,a Pospeševali neposredno sodelovanje med 

11.člen 

H£r,b08,a Podpirali neposredno sodelovanje na 
r*3 in med športnimi organizacijami. 

\ niik . rieuu i'novimi organizacijami. 

,p%nk,. .oblike 
12.člen 

'u * no?r=elovan|a 'z te9a sporazuma bodo potekale anl° zakonodajo pogodbenic. 

13. člen 
'ar,' °*nicj K 
vf na pori °s.ta posebej podpirali me 

"'"'•ilateraf ture 'n izobraževanja ln,h organizacij. 

medsebojno sodelo- 
v okviru progra- 

14. člen 
^Oih nici bo<tt 
, ^intereo spodbujali neposredno sodelovanje tudi 

raievanjMlranifl organizacij in posameznikov v kulturi v skladu z določili tega sporazuma. 

15. člen 
Jfiia sool * 

Stanovi sw a' da se za uresničevanie *e9a spora- 
skupna komisija, ki se bo sestajala najmanj 

enkrat vsaka tri leta izmenično v Republiki bioveniji in Repu- 
bliki Hrvaški. 

Datum in kraj zasedanj skupne komisije bosta dogovorjena 
po diplomatski poti. 

Skupna komisija bo pripravila delovne programe, natančneje 
določila uresničevanje določil tega sporazuma, spremljala 
izvajanje tega sporazuma ter opredelila finančne in admini- 
strativne pogoje za izmenjave, predvidene s tem spora- 
zumom. 

16. člen 

Ta sporazum prične veljati po prejemu zadnjega obvestila po 
diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njegovo uveljavi- 
tev, predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic. 

Ta sporazum se sklene za dobo pet let, po tem se avtomatično 
podaljšuje za naslednje petletno obdobje in ostane v veljavi, 
dokler ga ena od pogodbenic ne odpove po diplomatski poti. 
V tem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po 
datumu prejema obvestila o odpovedi. 

V primeru odpovedi tega sporazuma bo v skladu z določili 
tega člena vsak program izmenjav, dogovor ali projekt, ki se je 
začel po tem sporazumu in ki še poteka, veljal do svojega 
dokončanja. 

Ta sporazum je podpisan v Zagrebu dne 7. februarja 1994 
v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer 
sta obe besedili enakovredni. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE IZA VLADO HRVAŠKE 
Janez DRNOVŠEK I. r. Nikica VALENTIĆ I. r. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v hrvaškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za šolstvo in šport. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

te* Ijg • "«'0 
4? predsednik Vlade Republike Slove 9f®V * Vlade Republike Hrvaške 7. februarja 1994 

javnih S° ustvarJeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
obojestransko koristnih odnosov na 

\/i 0(!/<i kult 'n izot>raževanja, sporazum o sodelovanju 
St> * Pron 6 in izobraževanja pa je tudi podlaga za 

* "epub/if"10" m drugih sporazumov Republike Slo- iko Hrvaško za posamezna področja sodelo- 

%n vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
^Od'nf,ePijbrLulture m izobraževanja med Republiko Slo- 

Cr0, 
Ur6jan 1° Hrvaško. Podrobnejši medsebojni odnosi 
hlovm °'Podlagi ustreznih programov, sporazumov e" obema državama in med državnimi organi 

in drugimi subjekti obeh držav. Sporazum v skladu z drugim 
odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah z zakonom 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov, za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju izobraževanja in kulture. Sredstva za skle- 
panje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo v okviru 
teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotavljajo 
v okviru letnih programov in proračunov resornih ministrstev. 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za kulturo. 

I 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE 

V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI - EPA 667 

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 12. maja 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE V IZOBRAŽEVANJU, 
KULTURI IN ZNANOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člen ^ 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 1 S|0Venije 
člena poslovnika Državnega zbora Republike 
določila, da bosta kot njena predstavnika na seja 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadev0, y 
- Tanja OREL-ŠTURM, podsekretarka v Minis"' 
zunanje zadeve. 

'in i; 

tal 
"Soji 

Slovita 
'ku Predlog zakona o ratifikaciji sporazma o sodelovanju med Vlado Republike 

in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi 
in znanosti, podpisan v Varšavi 14. februarja 1994. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku* 
glasi: 

'Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

SPORAZUM 
O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE 

V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske (v nada- 
ljevanju: pogodbenici), sta: 

v želji, da bi še naprej spodbujali izobraževalne, kulturne in 
znanstvene stike med Slovenijo in Poljsko; 

prepričani, da ima sodelovanje v izobraževanju, kulturi in 
znanosti med dvema državama pomembno vlogo pri zbliževa- 
nju slovenskega in poljskega naroda ter da prispeva k bolj- 
šemu razumevanju; 

odločeni, da bosta uresničevali načela Helsinške sklepne 
listine, Pariške listine za novo Evropo ter drugim dokumen- 
tom Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, vključno 
z dogovori, ki so bili sklenjeni na Krakovskem simpoziju 
o kulturni dediščini držav udeleženk Konference o varnosti in 
sodelovanju v Evropi, 

2. člen 
Stud®' 

Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo učene • ^ 
stažistov, znanstvenih in raziskovalnih delavce' ^ 
učiteljev z namenom izobraževanja, nadaljnjega 
ranja in izpopolnjevanja ter specializacij. 

d ta 
m s 

'HlK 

Mii 
3. člen 

t 
Pogodbenici bosta posvetili posebno P0Z^fl°n

Sjce 
izpopolnjevanju učenja jezika druge pogodbe 
v ta namen: 

*01" 

ii. K' 
- izmenjavali lektorje, učitelje jezika in kn)l

tanova|i: £; \ 
delali na univerzah in drugih visokošolskih us' -epo9°.. ^ 
- opremili centre ter katedre za učenje iezika- IrjpO^° i 
niče s programi, priročniki in drugimi učnirn' P pa po ^ 
- sprejemali učitelje, predavatelje in študen 
jezikovne tečaje, ki jih organizirata obe strani. 

4. člen 
i/1* In Pogodbenici bosta še naprej: . razisk°' 

- podpirali izmenjavo svojih znanstvenikov in »t- 
učiteljev, študentov in učencev ter uuiivijbf , >^kUUCIIIUV III UV>CI IV/CV ICI |fnnT»,w; flfll 

. - razširili njihovo udeležbo na seminarjih, * Ogo^ 
znanstvenih kongresih, ki jih organizira druga V 

Is 
»s 

druge 
vania in se udeleZ" m 

Povabili bosta predstavnike 
posredovali referate in predavanja in se UUB'""ani V 
jektov mednarodnega značaja, ki so organiZ" 
žavah. 

sklenili: 

1. člen 

Pogodbenici bosta razvijali medsebojno sodelovanje v izobra- 
ževanju, kulturi in znanosti in bosta v ta namen spodbujali 
neposredno sodelovanje in stike med univerzami ter drugimi 
izobraževalnimi, kulturnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi 
ustanovami kakor tudi državnimi, družbenimi in zasebnimi 
organizacijami, da bi dosegli cilje tega sporazuma. 

5. člen 

Pogodbenici se strinjata, da bo pred sklenitviR^ 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado 40|sKi"Xrf 
o medsebojnem priznavanju in enakovrednosti 
val in diplom, univerzitetnih diplom in znans;qg7 m'" 
stopenj veljal sporazum, podpisan 18. 7. 
socialistične federativne Republike Jugoslavije jp 
ske republike Poljske, o medsebojnem pri*"®„i0rn, P 
vrednosti šolskih spričeval in univerzitetnih dip 
nih v eni ali drugi državi. ^ 

Pogodbenici si bosta prizadevali za skleni'®v
((Ufii0',|£' 

o medsebojnem priznavanju enakovrednosti 0 

potrjujejo pridobitev strokovne izobrazbe. 

D^li 

S 

M 

\ 
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) 
6. člen 

*'n2em?i!t)OS,a sodelovali pri analizi vsebine zgodovin- 
^nskn učbenikov in bosta v ta namen ustanovili 5K°-Poljski mešani odbor. 

7. člen 
airiizme'nia^°Sta pociP'ral' razvoj neposrednega sodelova- 
"""ovami VS med m'adinskimi organizacijami, združenji in 

8. člen 

N in športy°Sta PodPirali razvoj sodelovanja v telesni 

9. člen 

^'ns°dobn°S,a spodbu'ali zanimanje za kulturno dediš- 
! feo umetnostne dosežke druge pogodbenice. 

^ Lku"Ur6C(lri?S,a P°sPeševa|i medsebojno boljše poznava- >dn0s 9® Pogodbenice, s tem da bosta spodbujali 
°ijih kultiir8 posameznikov ter izmenjavo na vseh lure, zlasti s: 

^nico1^ 'n izdajanjem književnih del avtorjev druge 
f" i ai3njem' i .. . 
sl)i • n širjenjem glasbenih, gledaliških in filmskih 

NniJLi . 
>njaii ra",avami; 
Je| e*bo DroH,1^etn'kov in umetniških skupin; 
',.e'encah ;n ~f'avnikov na festivalih, tekmovanjih, revijah, 

''adrim!/ narodnih srečanjih kulturne narave, ki jih 9a pogodbenica. 

10. člen 

J>5urnb°S,a prizadevali za varovanje celovitosti 
Ck'esPoma

0 T,ediščine obeh strani in za ohranjanje ter 
jI "enice na 

ov' ^ Predstavljajo kulturne vrednote ene 

^dbe 02em|ju druge pogodbenice. 
^oclp'ra'' sodelovanje v varstvu naravne in 

•»ml 11. člen 
f ber\iCj b 

\hlan!6 med'3 y.naivećji možni meri podpirali in olajšali 
^We'nikom in

a vi' muzei'in knjižnicami, s tem da bosta 
9radjv 

raZ'skovalcem druge države olajšali dostop 

ert" 1 2ako°d° zagotovljene na skupni podlagi ter se bod
ni 'n predpisi, ki veljajo v drugi državi in °o sporazumeli specializirane ustanove. 

C<NciSi 
12-člen 

\h6publ|Sk(>bQiSta Prizadevali za podpis sporazuma med 
v iriannov ■ Veniie 'n Vlado Republike Poljske o sode- nostl 'n tehnologiji. 

».nodh. 13. člen 
sNci si h 

^iih - HS,a Prizadevali za sklenitev sporazuma elovanju med Slovensko akademijo zna- 
'l0 danost" '3°''s'<0 akademijo umetnosti ter Poljsko 

'et>nih a s°delovali pri zdravstvenem varstvu na 'n sporazumov. 

15. člen 

Pogodbenici bosta pospeševali razširitev in raznovrstnost 
turističnih izmenjav. 

16. člen 

Pogodbenici bosta zagotovili primerno in učinkovito varstvo 
intelektualne lastnine kot tudi primerne načine in postopke za 
spoštovanje pravic do intelektualne lastnine, ki ustrezajo 
ravni varstva, veljavnega v državah članicah Evropske gospo- 
darske skupnosti. Posebni ukrepi in pogoji takšnega varstva 
bodo podrobno določeni v posebnem sporazumu med obema 
stranema. 

17. člen 

Vsaka pogodbenica bo v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo 
na njenem ozemlju, olajšala vstop, bivanje in izstop oseb ter 
uvoz gradiva in opreme, potrebne za programe izmenjave, 
o katerih se bo možno dogovoriti. 

18. člen 

Pogodbenici bosta podpirali dejavno sodelovanje z UNESCO 
in drugimi mednarodnimi organizacijami za izobraževanje, 
kulturo, znanost in šport. 

19. člen 

Pogodbenici bosta podpirali medsebojen prost pretok infor- 
macij o političnem, družbenem, kulturnem in znanstvenem 
delovanju druge države, z namenom za zagotovita objektivne 
in obširne informacije. 

S tem namenom si bosta pogodbenici prizadevali za razvoj 
sodelovanja med radijskimi in televizijskimi ustanovami, 
agencijami in časopisnimi hišami, uredništvi, združenji in 
novinarskimi organizacijami. 

20. člen 

Z namenom da bi uresničili ta sporazum, bosta pogodbenici 
izdelali periodične programe sodelovanja, v katerih bosta 
podrobno določili posebne naloge kot tudi organizacijske in 
finančne pogoje. 

21. člen 

Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med 
vladnimi uradi, ustanovami in organizacijami obeh držav, ki 
pokrivajo namene in vsebino tega sporazuma. 

22. člen 

Ta sporazum se sprejme v skladu z zakonodajo vsake od 
pogodbenic in bo pričel veljati po izmenjavi not. 

Pričel bo veljati na dan prejema kasnejše note. 

Ta sporazum se sklene za pet let in se samodejno obnavlja 
vsakokrat za enako obdobje, v kolikor nobena od pogodbenic 
pisno ne obvesti druge pogodbenice o nameri odpovedi tega 
sporazuma vsaj šest mesecev pred potekom njegove veljav- 
nosti. 
Kljub odpovedi tega sporazuma v skladu z določbami tega 
člena bo vsak progam izmenjave, dogovor ali projekt, ki je bil 
sklenjen po tem sporazumu, veljal do njegove izpolnitve. 

Sestavljeno v Varšavi dne 14. 02. 1994 v dveh izvirnikih v slo- 
venskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. 
V primeru različnih razlag velja angleško besedilo. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Lojze PETERLE I. r. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE POLJSKE 

Andrej OLECHOVVSKI I. r. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije in minister za zunanje zadeve Republike Polj- 
ske 14. februarja 1994 v Varšavi. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema drža- 
vama, sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraže- 
vanja in znanosti pa je tudi podlaga za sklenitev programov in 
drugih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Poljsko 
za posamezna področja sodelovanja. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Repu- 
bliko Slovenijo in Republiko Poljsko. Podrobnejši medsebojni 
odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, spo- 
razumov in protokolov med obema državama in med držav- 
nimi organi in drugimi subjekti obeh držav. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. t 
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Drzavn 
blike Slovenije. j. 
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje n 
membe veljavnih predpisov. 
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo ^rije 12«™ 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sK/eP^ jI ^ 
nih programov sporazuma in dogovorjenih . 
nrtcti na nnWrn(*ni 17nhra7ai/ania IsiiltllTG /H Z" nosti na področju izobraževanja, kulture m - sre0}„. 
Sredstva za sklepanje izvedbenih programov 
izvedbo v okviru teh programov dogovorjeni" ie$ 
73nnfau//ai'n i/ nti/irn /afn/h rtrr\rtramr\\J /D zagotavljajo v okviru letnih programov in pror> 
ministrstev. 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za z /n ^ v 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Ministrstvo za 
strstvo za znanost in tehnologijo. 
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Or°čilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu 
aj ugotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja 

sEifblikisioveniji       

""»sioJ ® ePa 8- izredne seje Državnega zbora Repu- 
W' Mvi nam'6Zdne 25- 4-1994 in 5. člena zakona o zago- 

u Qnskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
^CPubliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) 

^0£lL 
m* !?"A8l 5ncr,??VAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI 
^ Renskih !„®IEV po zakonu o zagotovitvi 

:MrEŽJA V lrlDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA 
9aie Viart R|PUBUKI SLOVENIJI, aia i«, a Republike Slovenije sprejela na seji dne 12. 

5h$tevAGotavuanja N KORIŠČENJA NAMENSKIH 
L)- 

'l^a ornrs>?0,ov',vi namenskih sredstev za gradnjo avto- 
r9rt 

d°ločen n *Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/' 
A avtopoc. -1. za9otavljanja in uporabe sredstev za 
i?1,1 "a sm odsekov v Republiki Sloveniji in to 
>.aiunu Rnn, k!-,vzh°d ~ zahod. Na podlagi zakona se 
S0*aonw"ke Sl0venije od 1. 1.1994 do 31. 12. 1999 
t« 'ne cene C| sredstva v znesku' ki je enak 16% drob- 
1)5' 9oriv er Podanih količin motornih bencinov 
C"1 bencin„?dstva se zagotovijo iz davka od prometa v|ade. ln dieselskih goriv na podlagi posebnega 

.Nla, 
te^ s?eri bt6 med ReP"t>liko Slovenijo in DARS d. d. !^l0nr~-j astev uaotovi V^akpna 95 v mesaru v višini 

""bii 

H 

l0Prod'ainSlBV u90t0vi vsakega 25. v mesecu v višini 
iMiesei6 Cene na "ter Prodanih količin motornih i8Secu ?..3?riv prodanih v Republiki Sloveniji v pre- 

"-u na nis,rstvo za finance nakaže ta sredstva 25. 
^Slovenrebno Podpartijo žiro računa proračuna nlie. Prvo nakazilo je bilo izvršeno 25.1.1994. 

«ka 8red 
žiro raf vod' Ministrstvo za finance na posebni 

JARs-m i na Pr°računa Republike Slovenije in jih 
in!2 le,iim i na Podla9' pisnega zahtevka, ki mora biti 

iciiske razvoja družbe in mesečno napove- 
Podparti p°rabe- S prostimi denarnimi sredstvi 
naka7ii • 0 ra^una proračuna Republike Slove- le bilo izvršeno 25. 1. 1994. 

sred« 
WjH' žiro raA3 vod' Ministrstvo za finance na posebni 
V DaRS-u i na Pr°računa Republike Slovenije in jih 
1 'e'nim d? na P°d,a9i pisnega zahtevka, ki mora biti 
\6 

ciiske razvoja družbe in mesečno napove- P0clPar»ioPvrabe' s prostimi denarnimi sredstvi 
^Itni ia Zakio5'ro raCuna proračuna Republike Slove- 
'» Pi "kvidn^ 4ica Ministrstva za finance in to na enak 

6Sp0
8 "laji teh presežki proračuna Republike Slo- 

"Praufebr,irn si?i Sredstev se obrestujejo po obrestni meri, •letanja s 
<lePom določi minister za finance. Prihodki 

S,,'0 Proraf,,'™' denarnimi sredstvi se plačujejo na 
Sslik'9 *a na3 RePublike Slovenije in jih DARS lahko 
VSr«dst6r

ene določene v zakonu o zagotovitvi enji v za gradnjo avtocestnega omrežja v Repu- 

r razvoja in finančnem načrtu DARS d. d. za Ibk" 9a i 
nff 1994, < 

ij8ri7"QCeSt , '000-000,00 SIT nameni za financiranje 
®vto(._ .'^2.930.000,00 SIT, za vzdrževanje in 

3nj""Vruarja6 )aoda RePublike Slovenije potrdila na 71. 
> l|e V|^ini i -jI?94' določeno, da se pobrana cestnina W avu. d '00.000,C" 

Vlada Republike Slovenje 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: 

- Igor UMEK, dipl. oec., minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, dipl. ing., državni sekretar v Ministr- 
stvu za promet in zveze, 
- Jože BRODNIK, dipl. ing., predsednik uprave DARS d. d. 

II. IZDVAJANJE IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
V LETU 1993 

V letu 1993 je bilo iz proračuna Republike Slovenije izplačano 
za gradnjo avtocest 3,7 mlrd SIT in za investicijsko vzdrževa- 
nje istih 0,2 mlrd SIT, torej skupno 3,9 mlrd SIT. 
Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocest- 
nega omrežja v Republiki Sloveniji je v svojem 3. členu dolo- 
čal, da je potrebno v obdobju od 15.8.1993 do 31. 12. 1993 iz 
proračuna Republike Slovenije zagotoviti 1,2 mlrd SIT namen- 
skih sredstev za pospešitev gradnje na odsekih Hrušica 
- Vrba in Razdrto - Čebulovica ter za dokončanje avtocest- 
nih odsekov v gradnji. V istem obdobju so bila iz proračuna 
Republike Slovenije za te namene izplačana sredstva v skupni 
višini 2.851.612.360,00 SIT in sicer iz naslednjih postavk: 

1012 Malence - Šmarje 
1013 Hrušica - Vrba 
1914 Razdrto - Čebulovica 
1016 Južna obvoznica v Ljubljani 
1018 Razcep Razdrto 
1019 Šentilj - Pesnica 

20.327.484,00 SIT 
1.326.646.244,00 SIT 
1.075.266.798,00 SIT 

165.881.127,00 SIT 
96.413,00 SIT 

72.810.489,00 SIT 
1605 Dokončanje avtocestnih odsekov v gradnji 

7.213.406,00 SIT 
1172 Obnova avtocest 180.370.400,00 SIT 
1155 Varovalne ograje na avtocestah 7.213.406,00 Sit 
Poleg navedenega je bilo za dela, ki so bila opravljena v letu 
1993, obračunana pa kasneje, v letu 1994 izplačanih še 
56.413.800,00 SIT. Po predlogu vlade naj bi se z zaključnim 
računom proračuna za leto 1993 tudi ta sredstva knjižila med 
odhodke proračuna za leto 1993. Navedena sredstva so bila 
izplačana za dela, opravljena v okviru postavk: 

1172 Obnova avtocest 
1013 Hrušica - Vrba 
1019 Šentilj - Pesnica 

52.413.800,00 SIT 
2.862.720,00 SIT 
1.360.116,00 SIT 

II. IZDVAJANJE NAMENSKIH SREDSTEV OD 1.1.1994 DO 
30. 4.1994 

Na podlagi prilivov in davka od prometa motornih bencinov in 
diselskih goriv v proračun Republike Slovenije je bila za to 
obdobje zagotovljeno in nakazano na posebno podpartijo 
proračuna Republike Slovenije naslednja višina sredstev: 

• januar 1994 
februar 1994 
marec 1994 
april 1994 

1.105.164.000,00 SIT 
972.202.000,00 SIT 

1.391.926.000,00 SIT 
1.036.342.000,00 SIT 

OCOei n " . Vvv|\J\J OI I , est 2-357.070.000,00 SIT. 

Skupno je bilo do konca aprila 1994 za 4.475,634.000,00 SIT 
namenskih sredstev, kar predstavlja 32,9% zneska, ki je za 
leto 1994 predviden v predlogu proračuna Republike Slove- 
nije za leto 1994. 
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IV. NAMENSKA PORABA SREDSTEV OD 1.1.1994 DO 30.4. 
1994 

V skladu s pogodbo in glede za dejanske potrebe za plačilo 
obveznosti DARS iz naslova investicij v avtoceste, plačilo 
projektov in odškodnin za zemljišča je Ministrstvo za finance 
na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS nakazalo do 
konca aprila 919,278.800,00 SIT in sicer: 

1. februarja 
11. februarja 1994 
25. februarja 1994 

4. marca 1994 
11. marca 1994 
15. marca 1994 
17. marca 1994 
18. aprila 1994 
22. aprila 1994 

18,000.000,00 SIT 
14.644.038,00 SIT 
52,366.472,00 SIT 

399,145.006,00 SIT 
18,034.446,00 SIT 
38,854.244,00 SIT 
32,068.852,00 SIT 

184,424.728,00 SIT 
161,741.014,00 SIT. 

Razlika med zagotovljenimi namenskimi sredstvi in izplača- 
nimi zahtevki DARS znaša 3.556,355.200,00 SIT in jih Zaklad- 
nica ministrstva za finance usmerja na enak način kot likvid- 
nostne presežke proračuna Republike Slovenije. 

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS so bila ta 
sredstva v tem obdobju porabljena za plačilo obveznosti za 
investicije v naslednjih projektih: 

v sit 
Predvideno 

1.1.94—30.4.94 
realizirano 

1.1.94-30.4.94 
razlika 

PROJEKT 1 

Šentilj-Pesnica 
Hoće-Arja vas 

PROJEKT 2 

Arja vas-Vransko 
Vransko-Blagovica 

PROJEKT 3 

Malence-Šentjakob 
Zadobrova-Tomaćevo 

PROJEKT 4 

Razdrto-Čebulovica 
Čebulovica - Divača 
Divača-Dane 
Dane-Fernetiii 
Selo-Šempeter 

CESTNI 
INŽENIRING 

PRIPRAVA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 
PO LETU 1994 

DOKONČANJE DEL 
NA AC 

162,000.000,00 432,277.000,00 - 270,000.000,00 

118,500.000,00 420,114.000,00 - 301,614.000,00 
43,500.000,00 12,163.000,00 31,337.000,00 

525,100.000,00 49,785.000,00 475,315.000,00 

525,100.000,00 
0 

36,714.000,00 
13,071.000,00 

488,386.000,00 
- 13.,071.000,00 

794,000.000,00 2,686.000,00 791,314.000,00 

639,000.000,00 
155,000.000,00 

2,297.000,00 
389.000,00 

636,703.000,00 
154,611.000,00 

276,580.000,00 223,271.000,00 53,309.000,00 

46,470.000,00 
41,500.000,00 

144,600.000,00 
13,500.000,00 
30,500.000,00 

500.000,00 
32,728.000,00 

124,791.000,00 
0 

65,252.000,00 

45,970.000,00 
8,722.000,00 

19,809.000,00 
13,500.000,00 

- 34,742.000,00 

172,000.000,00 52,500.000,00 119.500.000,00 

145,000.000,00 170,524.000,00 - 25,524.000,00 

413,200.000,00 45,530.000,00 367.670.000,00 
SKUPAJ 2.487,880.000,00 976,573.000,00 1.511,307.000,00 

V finančnem načrtu DARS d.d. je v prvem polletju leta 1994 
predvidena manjša poraba od razpoložljivih virov, ker se bodo 
dela na večini gradišč pričela šele v drugi polovici leta 1994. 
Predvidena poraba teh viškov je v drugi polovici leta 1994. 
Dejanska poraba za investicije do konca aprila leta 1994 

zaostaja za planom porabe za 1.551,307.000,00 S . 
za manjšo porabo so predvsem v zamikih Prl P JI 
zemljišč na nekaterih odsekih avtocest, kar pa do v 
devanjih nadoknađeno v naslednjih mesecih. 

V. PRIHODKI OD CESTNIN OD 1.1.1994 DO 30. * 1994 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS^nn ,M 
predvideno, da bo v tem letu pobranih za 3.70U, 

o t! 

cestnin, od tega je predvideno za financiranj 9 j, 
cest 1.342,930.000,00 SIT, za vzdrževanje in "P", V  4 o «1 n-rn nnn nn pit y t0m ObdObjU cest 2.357,070.000,00 SIT. 
DARS plačano: 

SKUPAJ ZA GRADNJO 

januar 1994 214.833.000,00 139.850.000,00 
februar 1994 ' 256.259.000,00 182.950.000,00 
marec 1994 309.478.000,00 167.080.000,00 
april 1994 312.881.000,00 177.950.000^. 

1.093.451.000,00 667.830.000,00 
3.700.000.000,00 1.342.930.000,0" 

29.55% 49,73% 

SKUPAJ 
Plan 1994 
% realizacije 

134# 

Iz zgornje tabele je razvidno, 
realizirano 29,55% planiranih prilivov 

da je bilo v 
. . prilivov iz cestnin. Od teg # 

za gradnjo avtocest 667.830.000,00 SIT. Glede 
v avtoceste je bilo iz tega vira porabljeno 57.294W"'dnj0 a"11 

neporabljena sredstva iz cestnin namenjenih za g j0t>o 
DARQ nrn/>ilQ u HanLroh in cirar OO0.00 

i/ 
iN1* 

DARS oročila v bankah in sicer 300.000.000,00 
300.000.000,00 SIT za dobo 31. dni 

VI. STANJE SREDSTEV NA POSEBNI POD 
RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVEN" 

Po pogodbi med Republiko Slovenijo in pto<iC"'Jk 
s prostimi denarnimi sredstvi na podpart'). ef po , t, 
DARS Zakladnica Republike Slovenije. ,n ® stne P'"u 

kriterijih in obrestnih merah kot za likvian 
proračuna. 

Po prvem plačilu iz sredstev proračuna na ' . 
nrnro^nna ti ionuoriii tnna IMn Kiln Dt\ ^3 proračuna v januarju tega leta je bilo Pn " nVnre|'''.rt" 
povprečno 0,2 milijarde SIT. V februarju je P v",) ki 
deponiranih sredstev poraslo na 1,2 mili'ar5f sre^' J1* 
aprilu pa, glede na sezonsko gibanje Pora ^,lDneS)a.fy ^ 
milijarde SIT oziroma 3,0 milijarde SIT. Od sK ^apri / 
nega stanja vseh depozitov v obdobju janu (flV v«2' 
bila okoli 1 milijarda SIT, oziroma 67% s'60 

bankah v sanaciji. .,i 
„.edst«?, 

a P 
depozite na odpoklic, in sicer povprečno 51'- ^ (n»y 
50% revalorizacijske stopnje in povprečno ^77 fliililjy- 

' Za zagotavljanje tekočega nakazovanja sre > 
poseben investicijski račun je Zakladnica P ^jon0 

dftno7itft na ndnnklir. in sir.Ar nnvnreČnO o«5* „ mil'0 

po 60% revalorizacijske stopnje. Povprečno 
sredstev je bilo plasirano za določen čas, P° povpr?0j 
je bila enaka mesečni revalorizacijski st°P^'kot 
milionov SIT je Zakladnica plasirala bankahi ^ 
nadomeščanje dražjih livkidriostnih kreditov o£jh 
trgu. Za te plasmaje se je obrestna mera g,D 

R+2'8%' rtij'0^ 
Za plasmaje iz sredtev na proračunski podp^^o"" * 
le-ta sredstva od januarja do aprila povečala 
SIT plačanih obresti bank. 

isifV 
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Racija o pobiranju cestnine na avtocestah v Sloveniji s prilogami: 

tematika cestnine na slovenskih avtocestah, variantne oblike pobiranja cestnine 
4 in njen povzetek) — EPA 662 

flj 
sh 

Cnava|a
Uike Slove"''e 'e na 83. seji dne 12. maja 1994 

Svfc?.? POBIRANJU CESTNINE NA AVTOCE- 

s5?bLEI 

Ci r\Z.Z rvDinm^v, SLOVENIJI s prilogami: 

<E^I!KA CESTNINE NA SLOVENSKIH AVTOCE- 
^AlffiNTNE OBLIKE POBIRANJA CESTNINE (ŠTU- 

" NJEN POVZETEK), 

^ v zvezi s sklepom 12. seje Državnega P publike Slovneije z dne 1/10-1993. 
Ji T 
rti Sovjnijj8!? Popravila Družba za avtoceste v Republiki 
fjj ^ ' "■ in Ministrstvo za promet in zveze. 

Wesiblike. ^Lovenije predlaga Državnemu zboru 
^tnine na°veniie' da obravnava Informacijo o pobiranju 
b0(1'aqi nhf av,ocestah v Sloveniji, jo oceni in na tej 

■/Ie?publikeofvnava sklep 12. seje z dne 1/10-1993. Vlada 
ji( r v®nije T.oven'je predlaga Državnemu zboru Republike 'I ^stni. ■ °a sprejme o spremembi sistema pobiranja 

"aslednja sklepa: 
Vni zbor Republike Slovenije sprejema Informacijo 

o pobiranju cestnine na avtocestah v Sloveniji, vezano na 
njegov sklep, ki ga je sprejel na svoji 12. seji dne 1/10- 
1993. 

2. Sklep 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije 
z dne 1/10-1993 se spremeni tako, da glasi: Državni zbor 
Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da 
najkasneje v roku enega leta po sprejemu Informacije 
o pobiranju cestnine na avtocestah v Sloveniji predloži 
Državnemu zboru sklep o postopnem prehodu na pobira- 
nje cestnine brez ustavljanja vozil. Z njim določi ukrepe in 
roke za postopno spreminjanje obstoječega sistema nepo- 
srednega pobiranja cestnine. 

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: 

- Igor UMEK, dipl. oec., minister za promet in zveze, 
- Jože BRODNIK, dipl. ing., predsednik uprave DARS d. 
d., 
- Marjan DVORNIK, dipl. ing., državni sekretar v Ministr- 
stvu za promet in zveze. 

Ul»i 
t' JJii zb0r ■ 

«0 Jto zJ® na svoji 12. seji dne 1. 10. 1993 ob obravnavi 
'5llri tudi sm 0 družbi za avtocs,e v RS sprejel med 

I'5! ^ Pohil? ? 86 v Republiki Sloveniji preneha z nepo- I Panjem cestnine«. 
fccu 

"H ^ln"ariu 1993 je Republiška uprava za ceste pri iojifu lrie na in zveze izdelala študijo »Problematika 
"• ,Qvenskih avtocestah - variantne oblike cest- 

s 
„C "Stroki rv j ulU-cud £-<\ t' 
' >• ta.i 0r9anij; °, Pokroviteljstvom Mini 
'5 CSrn lrala enodnevno stroko 

' * -na ■ - 

^^15. 1994 Družba za raziskave v cestni in 
Ministrstva za promet in 

strokovno posvetovanje 
na slovenskih avtocestah«. Poleg 

■anVa'e'jev so predstavili svoje poglede na proble- 
"",f )r o ,a cestr>ine ugledni tuji predavatelji: 

I Ur Old P 
^ ts'ermann, Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, 

"Ž Ster G- Hartmann , Dornier, Management Consulting, \V L J £ 
f2ain ndbergen, Intercai Telematics Consultants, Nizo- 

i rfl J. R 
'iiC Vi 69an' VVilbur Smith Associates, ZDA. 
"<f CNie i* 

V ® Prikai!|
potekalo na visokem strokovnem nivoju in je 10 Problematiko in načine pobiranja cestnine 

S& ^diio t Vrt tudi ° t.er njen kratek povzetek, v katerega so 
h e9a d ka,era novejša spoznanja in ugotovitve 

4 Vetovanja, vam v prilogi posredujemo. 
^Ne9s4k,SOv Br"slju potekali razgovori mešane komi- 
V iWc'ne za Področje cestnine) po Transportnem 

Slovenijo in Evropsko skupnostjo. V skladu 

s 14 članom navedenega sporazuma mora namreč vsako 
spremembo fiskalnih dajatev, cestnih ali drugih dajatev pri 
tranzitu čez ozemlje Slovenije predhodno obravnavati 
mešana komisija. 

V razpravi je bilo med drugim tudi jasno izraženo odklonilno 
stališče predstavnikov ES do pavšalne cestnine. V skladu 
z evropsko transportno politiko je potrebno prevoz blaga in 
ljudi obremeniti s čimvečjim deležem stroškov, ki nastanejo 
pri transportu. Transportni stroški (vključno s cestnino) ne 
smejo biti pavšalni, odvisni morajo biti od prevožene razdalje. 

Glede na zaključke iz priložene študije, zaključke s februar- 
skega strokovnega posvetovanja, zaključke razgovorov 
mešane komisije po Transportnem sporazumu med Slovenijo 
in ES ter glede na prakso v državah, ki že pobirajo cestnino 
(npr. Francija, Italija) oz. jo nameravajo v kratkem uvesti (npr. 
Nemčija, Avstrija), je najbolj sprejemljiv način pobiranja cest- 
nine tisti, ki ne zahteva ustavljanja vozil, in pri katerem je 
višina cestnine odvisna od prevožene razdalje. 

II. UVEDBA PLAČILA CESTNINE BREZ USTAVLJANJA 
VOZIL 

Pri eventualni realizaciji zahteve za takojšnjo (do 1. 7. 1994) 
uvedbo plačila cestnine brez ustavljanja vozil bi morali naba- 
viti ustrezno elektronsko opremo. 

Pri tem pa je potrebno opozoriti vsaj na naslednje: 

- oprema, ki jo je možno dobiti na trgu, na področju Evrope 
še ni standardizirana; tvegamo torej, da jo kasneje kljub visoki 
ceni ne bo možno vključiti v mednarodno poslovanje oz. 
obračune (enotne evropske kartice), 
- oprema je v tej razvojni fazi še zelo draga (od 4 milijone do 
31 milijonov SIT za eno cestinsko stezo, odvisno od obsega 
zahtev), 
- pri sedanji stopnji izgrajenosti avtocestnega omrežja v bio- 
veniji in pri cenah naprave za koriščanje kartice, bi se za 
nabavo te naprave v vozilu in magnetne kartice verjetno 
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odločilo le malo uporabnikov; ocenjujemo, da bi bili to pred- 
vsem zelo pogosti uporabniki, 
- v razvitih državah (Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Šved- 
ska, Norveška, Nizozemska,...) šele pripravljajo projekte za 
uvedbo plačila cestnine brez ustavljanja vozil oz. začenjajo 
z instalacijo prototipnih sistemov za ta način plačila cestnine, 
- ker se oprema za pobiranje cestnine brez ustavljanja vozil 
še ne izdeluje serijsko, so dobavni roki za nabavo te opreme 
dolgi (vsaj pol leta). 

III. UVEDBA PAVŠALNE CESTNINE 

Pavšalna cestnina se plačuje praviloma enkrat letno in omo- 
goča neomejeno uporabo avtocestnega omrežja. 

V Evropi ima ta način cestnine uveden Švica, kjer je višina 
letne cestnine 2.800 SIT (protivrednost 30 CHF) za osebna 
vozila. 
Če bi v Sloveniji želeli z letno pavšalno cestnino zbrati toliko 
sredstev, kot jih zberemo z obstoječim načinom pobiranja 
cestnine, bi morala biti vrednost letne nalepke med 15.000 in 
20.000 SIT. 

Kot izrazito negativen učinek pavšalne cestnine navajajo 
v večini evropskih držav dejstvo, da je tako kot vsak pavšal ne 
le nepravična, ampak spodbuja nepotrebno rast prometa in 
s tem povzroča večjo obremenitev okolja. 

Dodaten problem predstavlja kontrola nalepk uporabnikov 
avtoceste, kar zmanjšuje prihodek iz naslova pavšalne cest- 
nine in varnost v prometu zaradi zmanjšanja hitrosti ob kon- 
troli. 

Avtoceste v Nemčiji doslej niso bile grajene in opremljene za 
pobiranje cestnine. V mesecu avgustu 1992 je zvezni nemški 
finančni minister VVaigel najavil uvedbo cestnine na nemških 
avtocestah. Tako predvidevajo za obstoječo avtocestno 
mrežo, kjer ni cestninskih postaj, uvedbo pavšalne cestnine 
za čas do prehoda na plačilo cestnine brez ustavljanja vozil, 
vse nove avtoceste pa bodo cestninske. Tako kot v drugih 
razvitih državah pa tudi v Nemčiji intenzivno razvijajo in testi- 
rajo opremo za plačilo cestnine brez ustavljanja vozil. 

Po zaključkih študij »Problematika cestnine na slovenskih 
avtocestah« (Republiška uprava za ceste, 1991) in »Problema- 
tika cestnine na slovenskih avtocestah - variantne oblike 

'0 S0 P®" 
cestnine« (Republiška uprava za ceste,1 hitana letoS v 
tudi na strokovnem posvetovanju o cestnim ^6° ^ glove"" 
uvedba pavšalne cestnine oziroma nalepk 
nesprejemljiva. Uvedba takega načina 
pomenila korak nazaj, saj to ne bi bilo v skla, kot 

stališči do cestnine v Evropi, katera sma pn 
ustrezno obliko plačilo cestnine v odvisnosti 
razdalje. 

cest# ~ 

n«i J 

i bi predstavljala tudi druga6en P» ^ 
ranja cestnine od načina, ki je uveljavljen v kega sis'" 
Pavšalna cestnina I 
ranja česmine □□ načina, m |e uveljavijo ■ „i^ga 5» 
(eventualno povezovanje slovenskega cesli

n
! rr1ožrio) 

s sosednjimi državami v prihodnosti ne bi bilo 

IV. ZAKLJUČEK 

Na osnovi zaključkov iz priložene študije, str0jiagafTio, <" 
tovanja ter razgovora s predstavniki ES pre° = uSta*lF j 
v Republiki Sloveniji uvede plačilo cestnine o |a{||o* 
vozil in ne pavšalna cestnina. Ker pa j ii 
nine brez ustavljanja še niso tehnološko d0° i 
z več izkušnjami in zgrajenim avtocestnim „.»mAK. 
poskusno uvajajo, predlagamo, da se za lel"'01 

bodo znane izkušnje razvitih držav in bo na 
dodelana in poenotena oprema. 

Zato naj se nove cestninske postaje Pr0)® ,.h Dostaiv..i 
izhodiščih kot do sedaj, s tem da se velikos<l® v0zil»°' 
do instalacije sistemov za plačilo brez ustavi)a je<jnjih Pj 
na osnovi pričakovanega prometa samo za na ceStr' 
(in ne za 20 let kot do sedaj), saj se bo pretoc 0ae<^l) 
postaj z razvojem tehnologije in instalacijo a|ajn P" 
mov za plačilo brez ustavljanja skokovito P0*®^ c«5' 
čevanje prometa ne bo zahtvalo širitve obstoje 
postaj. 

a so nasP i 
Vse navedene preveritve in dodatna spozn^l^ .a 
v mnenju, da realizacija sklepa 12. seje Drzai Odlotl,,i 
v zahtevanem roku ni možna, saj bi prenagli® o0re<&,Jb 
nakup drage in tehnološko še nedodelane t J»| 
zahtevala zaradi kasnejšega poenotenja na P 
velike dodatne naložbe. . 

uteC'1,5« 
Menimo, da je na podlagi zgornjih zaključkov^^e 
predlog, da se odločitev v zvezi s pobiranjem 
veniji ponovno obravnava v Državnem zboru- 

5* IF 

Stališče Ministrstva za okolje in prostor k graditvi Ministrstva za promet in zveze o problematik 
na slovenskih avtocestah, variantne oblike pobiranja cestnine 

Ministrstvo za okolje in prostor se strinja s stališčem, da je za 
uporabo avtocest v Republiki Sloveniji z znanih razlogov 
potrebno pobirati cestnino. Vendar pa ima odločitev o načinu 
pobiranja cestnine daljnosežne posledice glede na prostor-' 
ske in okoljske vidike kot tudi glede na ustrezno rešitev s tem 
povezanih vprašanj n.pr. dostopnosti, pravičnosti, varnosti, 
pravic in svoboščin v zvezi z uporabo avtocest. Pri tem so 
pomembne tudi okoliščine, o katerih se odloča o osnovnem 
vprašanju, t.j. o načinu pobiranja cestnin ter o podrejenih, 
zgoraj naštetih vprašanjih, zlasti seveda to, ali je v času 
odločanja AC omrežje že zgrajeno v celoti ali vsaj pretežno, ali 
ne. Ko bo AC omrežje v RS zgrajeno v celoti, bo njegova 
dostopnost za večino prebivalstva med najboljšimi v Evropi in 
bistveno boljša kot npr. sedaj v Avstriji. V takih okoliščinah bi 
prostorski in ekološki vidiki posrednega pobiranja cestnin 
(n.pr. za davki ali z »vinjetami«) odtehtali tudi vprašanje pra- 
vičnosti in enakomerne dostopnosti pri uporabi avtocest, kar 
pa v sedanjih pogojih nedograjenega sistema ne drži. 

Zato Ministrstvo za okolje in prostor ne naspr®' ce5lf' t 
njem za ohranitev sedanjega načina Pob'rf Minis,rV 
obstoječih AC odsekih. Za nove AC odsek/ 
okolje in prostor preglaga, da se - če je in'đoS\^%i 
sredno pobiranje cestnin neizbežno - na njin 
izključno odprte cestninske sisteme. Hkrati 
okolje in prostor ponovno predlaga, da se Y ^ 
s potrebno strokovno resnostjo pripravi ^ 
rešitve vprašanja cestnin, kakršen naj bi ve') 
dopolnitvi slovenskega avtocestnega sistema- 

To tudi pomeni, da naj se v načrtih za " .jsta"1",,/ 
predvideva drugačnih kot odprtih cestninskih |<aK'5 i 
težno brezkontaktnim pobiranjem cestnine. 
zasnovah cestninskega in tarifnega sistema P a to ^ 
toviti tudi omejevanje tranzitnega mednaroon ,n 
orometa in snnHhuianin nrpnnca r«nion3ln®9 prometa in spodbujanje prenosa regional 
onalnega prometa na avtoceste. 

'i 

poročevalec, št. 21 100 



cestnine na slovenskih avtocestah - variantne oblike cestnine 

da]« '""uska iinri 
,votf ""'natika Za ceste 'e v ianuariu 1993 izdelala študijo 

ffnine ^a c?stnine na slovenskih ac - variantne oblike 
ohir da,a osnove za nadaljevanje odločanja em cestnine na avtocestah v Slovenji. V njej nP^ 

jiij ^ 

P°da,k' 0 cestninskem sistemu 

^ii "obiranj. 

v Sloveniji 

cestnine*"16 ne9a,'vne s<ran' različnih možnosti 
po* 0 odnosu do cestnine v drugih državah, 
i) "s'avljanja{e|U 80do'5ne °Preme za pobiranje cestnine 

o c* '■ nada|jnjega razvoja cestninskega sistema v Slove- 
li L . 

""i k! "8 slovpnfi!Lpr',ožena v zborniku posvetovanja »C« l(J^. sKih avtocestah«, ki je bilo v Ljubljani 15. 
Cest- 

2. 

'Hali 

s* 

Ja dopo^nV. Podajam° kratek povzetek omenjene študije, 
v^'PodrrJi- 0 1 nekaterimi dodatnimi informacijami |a v zadnjem letu. 

% 

^ ftjl'deva Da'!lf .na ac v Sloveniji omogoča Zakon o cestah, 
kliki sin! v ®- člen Zakona o družbi za avtoceste 'aiovenn mi c-7/mv 

ji 

S; 

veniji (UL 57/93). 

»niji 
°dsek?h a uvedena na večini ac odsekov; na 

JC9 i® uveiia i,0 2aradi nedograjenosti sistema še ni. 
i te. Pa »odrirt « "Zaprt« (Štajerska ac, primorska ad), 

Vi. v sklad, '9°renjska ac) cestninski sistem. Poleg 
' f 

9Pr«dor Karava8ddržavno P0g°dbo - plačuje cestnina 
Blo^l Vanke 

/1iuciljno jftej®|0dvisna od prevožene razdalje in kategorije 
i ^SfHerljivn 4®r?a višina 0,06 USD/km za 1. kategorijo, 

la Postna Z Vlšin° cestnine v drugih državah. Cena se 
/ \ °P°ma: trenutno je 0,036 USD/km. 

« - STNlNE 
' \ 'l' So 

Ha odntn'in ana"zirani vplivi cestnine na inflacijo, )a cestnir, prorT|eta z ac ter vpliv dosedanjega načina ne na okolje oz. prostor. 

V, 

2.982 mio SIT 
365 mio SIT 

100,0% 
12,2% 

, li«. M°ŽN0sTI pobiranja cestnine j Pobjf- 
|i 'iMi^ski škili3 Cestnine: na odseku, pavšal, drugi načini 
>V, "^biraZ01"3 Odseku: "P*, odprt 
d sisid cestnine: ročno, avtomatsko 

S!HP°biri ;CSa'Lanja cestnine 
N« a c8stnfn meznih odsekih (zaprt, odprt sistem) 89 ohiii— ina (za celotno omrežje, nalepka - letno) °blike 

oNe« ■ 
j"švicarski sistem«): 

^%niL avtoceJ 
v obsežnem, horr 

»at v - « sistemu. Nemogoče je pričakovati od 
Ođ Ces,iinoe °e'° ne od ,u'ih' da bodo pripravljeni 5®kov. 2a obrežje, ki ga predstavlja nekaj nepove- 

homogenem in v celoti 

- če bi s pavšalno cestnino želeli zbrati enak obseg sredstev, 
kot jih s sedanjim sistemom, bi morala biti razmeroma visoka 
(pri sedanjem obsegu avtocestnega omrežja ca 14.000 SIT), 
- sprejemljivost uporabnikov (tudi po rezultatih tujih razi- 
skav) je za pavšalno cestnino mnogo manjša kot za cestnino 
na odseku (plačaš, kar res uporabiš) 
- nekatere tranzitne poti v Sloveniji so zelo kratke: pri razme- 
roma visoki pavšalni cestnini bodo tujci uporabljali paralelne 
necestninske ceste; maloobmejni promet ne bo koristil večji 
turistični centri (obala, Bled, Radenci) so razmeroma blizu 
meja; - torej od tujcev, razen tranzita V - Z (vozniki iz 
vzhodnih dežel!) ne moremo pričakovati večje udeležbe. 

Druge oblike: 
Možne so še oblike, ki so prav tako vezane na uporabo cest: 

- povečanje cene goriva (tranzitni potniki se temu lahko 
izognejo, če ne kupijo goriva v Sloveniji) 

- ali pa dodatna taksa pri registraciji (tujci se temu v celoti 
izognejo) 

Oba načina pa predpostavljata solidarnostno pokrivanje stro- 
škov cestne infrastrukture, torej način, pri katerem plačajo 
vsi, ne glede na uporabo ac. 

2.) pobiranje cestnine na odseku - izbira sistema: zaprt, 
odprt 

Odločitev za sistem zavisi od konkretne analize vsakega 
odseka (struktura potovanj oz. delež vozil, ki potujejo na celi 
relaciji) ter od učinka, ki ga želimo doseči (večji finančni 
učinek ali tudi druge koristi). 

3.) način pobiranja cestnine na odseku: 

Načeloma je možno: 
- ročno 
- brez ustavljanja - avtomatsko pobiranje 

V kategorijo ročnega pobiranja lahko uvrščamo še posa- 
mezne modifikacije - s permanentno kartico, žetoni - pro- 
blem vseh teh načinov je ustavljanje. 

Avtomatsko pobiranje cestnine je šele v razvoju, čeprav 
v nekaterih državah že funkcionira, seveda poleg klasičnega 
ročnega pobiranja. Problemi: 

- oprema je šele v razvoju in še ni standardizirana v okviru 
evropskih norm: na standardizaciji te opreme se intenzivno 
dela (v okviru EU in v Nemčiji); 

- oprema je izredno draga (od 4 do 31 milijonov SIT/stezo) 

- vsi sistemi brez ustavljanja, ki že delujejo v drugih državah 
in tudi tisti, ki jih šele načrtujejo, vključujejo to opremo 
v klasične cestninske postaje (po ocenah iz tujine uporablja ta 
način plačevanja 10 - 30% uporabnikov - predvsem pogosti 
uporabniki; vsi ostali še vedno plačujejo ročno) 

- oprema je draga tudi za uporabnike (uporabnik mora n. pr. 
za uporabo magnetne kartice ob prvem nakupu poleg cene za 
kartico oz. cestnino plačati tudi ca 100 DEM za napravo, ki 
omogoča uporabo te kartice v vozilu) 

Pri event. zahtevi za takojšnjo uvedbo te opreme je torej treba 
poleg prej navedenega opozoriti še na naslednje: 

- dobavni roki za nabavo te opreme so dolgi (pol leta) 

- pri sedanji stopnji izgrajenosti ac omrežja in pri cenah 
naprave za koriščenje kartice bi se za nabavo te naprave in 
magnetne kartice verjetno odločilo le malo uporabnikov; pri- 
čakujemo, da bi bili to predvsem pogosti uporabniki 
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- oprema, ki jo je moč dobiti na trgu, še ni standardizirana: 
tvegamo torej, da jo kasneje - kljub visoki ceni - ne bo 
možno vključiti v mednarodno poslovanje oz. obračune 
(enotne kartice) 

CESTNINA V TUJINI 

V Evropi je v klasični cestninski sistem vključeno ca 40% 
dolžine vsega ac omrežja; načrtuje se uvajanje cestnine na 
avtocestah v večini dežel vzhodne Evrope. 

V tistih deželah zahodne Evrope, kjer doslej niso imeli uve- 
dene cestnine, tečejo obširne študije in programi, s katerimi 
ocenjujejo možnosti uvedbe cestnine. 

Avstrija bo - po uradnih izjavah in na osnovi obširnih študij in 
testnih sistemov, ki jih izvajajo - predvidoma do leta 1997 
prešla na cestnino na vseh ac (predvidena izgradnja cestnin- 
skih postaj, v okviru katerih se predvideva predvsem pobira- 
nje cestnine brez ustavljanja, seveda pa bo možno tudi 
ročno). Na avtocesto gledajo kot na gospodarski objekt, ki 
mora uporabniku nuditi višji standard usluge kot ostale ceste, 
uporabnik pa je to dolžan posebej plačati. Cestina naj bi bila 
tudi instrument za regulacijo rasti prometa (promet naj ima 
ustrezno ceno). 

V Nemčiji prav tako predvidevajo uvedbo cestnine: razumljivo 
pa je, da je - pri obsegu prometa na njihovih ac in pri tem, da 
te ac niso bile grajene kot cestninske - uvajanje možno samo 
z max avtomatizacijo. Teče več testnih projektov. 

ODLOČITVE IN PREDLOGI 

I. Osnovna odločitev 

1. ali so avtoceste enakovreden del celotnega cestnega 
sistema, za katerega morajo enako plačevati vsi potenci- 
alni uporabniki, 

2. ali pa smatramo, da so avtoceste tisti nadstandardni del 
prometne infrastrukture, za katerega so dolžni pokrivati 
stroške predvsem neposredni uporabniki. 

V tržo orientiranem gospodarstvu naj bi tudi pri prometnih 
stroških v čim večji meri veljal tržni princip v nasprotju s soli- 
darnostnim pokrivanjem stroškov. 

Ob tem lahko ugotovimo, da se povečuje tudi število držav, ki 
cestnino na novo uvajajo. Z uvedbo cestnine se stroški pro- 
meta v celoti povečujejo, zato je generiranje prometa z novo- 
zgrajeno avtocesto manjše, kot bi bilo sicer. To je tudi razlog, 
zakaj se ekologi v nekaterih razvitih državah pogosto zavze- 
majo za cestnino. 

M 

odP*L 

II. Cestninski sistem 

Na osnovi vseh analiz - domačih in tujih - "u"j"nedoC'' 
pavšalna cestnina ni ustrezna: poleg tega jo j® P. 0 ^ 
nem sistemu težko realizirati oz. ne bi mog £ 
zadostne sprejemljivosti uporabnikov. 
Z razvojem tehnologije (plačevanje brez 
mnoge negativne posledice pobiranja c 
opremljanjem avtocest z ustrezno opremo za ip y iim 
ustavljanja bi bilo možno vključevanje v A'. tv0 pa jec 11 

tudi na področju obračunavanja cestnine. Dejs ^ j»t 
razvoj trenutno še ni na taki ravni, da bi omog 
uvedbo opreme za plačevanje brez ustavljanja- pni 

PREDLOG j 

Eventualna ukinitev plačevanja cestnine v. ^ev^oz-' P0"" 
smotrna: upoštevati je potrebno, da ukinitev . di 
uvedba cestnine nista enostavna reverzibilna P (ni/,,.. 
med drugim povezana tudi z večjimi gradbeni «a 
cijskimi stroški. Poleg tega pa bi event. za rejeml ^ 
cestninskega sistema spremenila odnos o;'■ j|0. d>. 
uporabnikov za cestnino nasploh, kar .b'.P° pa 
težko kasneje ponovo uvajali cestninski siste . 
bil tedaj že bolj moderniziran. 
V študiji je bil zato podan naslednji predlog: 

1. Cestnina, ki je bila uvedena na že zgrajeni11 

skih avtocest, ostane. 
2. Cestnina se uvede tudi na vseh bodočih 
3. Plačevanje cestnine je obvezno za vse UP°, 

enakimi pogoji. Izjeme so le z zakonom 1 

rije (policija, reševalna vozila, i. t. d.) 
4. Višina cestnine je odvisna od prevožene raz ^ ( 

kem razmerju do drugih relevantnih stros jjprf ^ 
5. Za pogoste uporabnike avtoceste je možno^ 

v skladu z možnostmi tehnologije p°DI 

7. 

sicer za vse uporabnike pod enakimi P°9 1 ^ 
6. Postopoma se pobiranje cestnine Pos°d°^ 

plačevanje cestnine brez ustavljanja, ki 
z evropskimi standardi. 

Pri pogajanjih s koncesionarji oz. 'inan "jteva1'1 

v zvezi z gradnjo avtocest je mogoče up 
kot vir financiranja. 

Tem predlogom bi po najnovejših spoznanjih ^ ^ 
še predlog, da se pripravi program aktivn° stpin«" 
uvajanje sodobnejšega načina plačevanja c 
ac' 

'r, 

Problematika cestnine na slovenskih avtocestah Variantne oblike cestnine 

Republiška uprava za ceste je v decembru 1991 pripravila 
poročilo »Problematika cestnine na slovenskih avtocestah«. 
To poročilo je bilo deloma osnovano na rezultatih »Študije 
o utemeljenosti in najustreznejšem načinu obračunavanja 
cestnine« (v nadaljnjem tekstu »Študija«), PTI Univerze 
v Ljubljani, 1989. 

S tem gradivom ažuriramo in dopolnjujemo poročilo iz 
decembra 1991, s poudarkom na različnih oblikah cestnine. 

1. CESTNINA V SLOVENIJI 

1.1 Zakonske osnove 

Uvajanje cestnine AC v Sloveniji omogoča Zakon o cestah, ki 
v 38. členu določa, da se med drugim sredstva za ceste 
zagotavljajo »s posebnimi povračili (cestnina),...«. 

1.2 Pregled cestninskih odsekov 

V.Sloveniji je cestninski sistem uveden na 
cestnih odsekih: 

Ski «is" 
- avtocesta Ljubljana-Razdrto, zaprt cestni sjSt0rH 
- avtocesta Hoče-Arja vas, zaprt cestnins* . sjgten 

- avtocesta Naklo-Ljubljana, odprt cestnin 
- predor Karavanke ^ravari*%sC! 
Glede na to, da je cestina za predor K® sp° I 
primer ter je tudi določena z meddržavnim 
v tem poročilu ne bomo obravnavali. 

1.3 Cena - sedanja, končna 
ranK«'*^ i 

Višina cestnine naj bi bila praviloma 50% Pjjj^jo 
uporabnik z vožnjo po ac v primerjavi z vo gv" i 
nacestninski povezavi. Rezultati izračun g 
metodologiji kažejo, da naj bi višina ces „Opoln' 
USD na km ceste za vozila 1. kategorije na P V 
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.,-^odfcr.^ioku o spremembah in dopolnitvah 
C' ^no, da .višine in načina plačevanja cestnine je ie2i" Vsak m Postopoma prehajali na to ekonomsko 

^ cestninfSec na' bi se dolarska osnova za določanje 
^c«io nnc0i'6čala za °'001 USD/km, vse dotlej, ko bi 

(odp* ' 6 USD/km 4-pasovne avtoceste. 

vani»|l6llrs°i'prot1"2't)i morala biti višina cestnine 0,030 USD 
ur E" ^'"ega u,l)!rednos,i) na km 4-pasovne avtoceste. Zaradi 
,aje,' '"cestnino ievania cen z določili odloka pa je dejanska 
tak« 'SasJn! V dece"ibru le še 0,023 USD/km. 

cesti je cestnina 60% te vrednosti. 
'"ina;. Vn,.. 
Oglede na i dru9'h kategorij se določa s faktorji 1,5; 3,0 
'Poanto * ka<e9orijo. Uvedeni so tudi nekateri popu- 

|0i)!i^ eise uporabnike - boni, mesečne karte. 

sa,51 j 
f'a do v'*'ne cestnine v drugih državah 

Qjf ^J9V3 
i uKif Jja konina6!?n,'nam' v drugih evropskih državah kaže, da >n. ,     * ui uyii i c»i wpor\m ui<.aTaii nui>w, m« 
- a. i -ahv5i ena višina cestnine - 0,06 USD/km na , <4'Sohi nii', 

W 'iiri FranV?®ebnih Vozil približno enaka kot je cestnina anc'H, oz. 30% nižja kot v Španiji, 

lb°i,oćer>a če« • ,ov°rnih vozil pa bi bila po naših razmer- 
ji# °'v Frat, 

n.lna približno 2 krat višja kot v Španiji, 3 krat HS»I anciji ter kar 2,7 - 5,6 krat višja kot v Italiji. 
Na 

a^i. 
Vi 

vi$irta cestnine je seveda nižja kot je v teh deželah. 
""lenost - tehnologija 

W" '"na C©S(n 
^eliav|jen'nsl(ib Postaj v Sloveniji ni na ravni, ki je sedaj 
Napram/ Osnovna posodobitev (enostavne ^ 2a kontrolo) doslej ni bila izvedena. 

«^Pa„,°;mehanska oprema je razmeroma draga, 
JNkov, 7at ta °Prema v razvitih državah ni zadovoljila 
^ *ii v . '° so se že zgodaj začeli razvijati prvi pilotski 

® cestnino brez ustavljanja. Trenutno so prvi idilah 
i že v . "Porabi. Draga investicija v konceptualno 

0,rna. s,arelo elektro-mehansko opremo zato ne bi 

? 
nia cestnine v primerjavi s pobrano 

AlSkin^;?3 Iet° 1990: a cestnine na avtocestah v Sloveniji so 

avtocesta 
štajerska gorenjska vse 

15.117.000 
35 

6.911.000 
16 

'■'«.50, 

ystr^Dn.. —  
(f iQW DIranja v pobrani cestnini 

43.193.000 
100 

1992 i« bila J fte| Pobrana cestnina v višini cca 1563 mio SIT. 

55,827.939 
18 

52,711.282 316,282.729 
16 100 

27 13 13,7 

>ia.5ka)' WP?e
blr*n'a za km ac so na odprtem sistemu J® razumljivo, ker je ena sama cestninska 

SNprev 
»' t1® S 0raj er?6)!1' ^m' zavisi od prometnih obremeni- 
ti1 "a pa'erski ?a Pa gorenjski in primorski ac, medtem ko 

^0v skoraj dvakrat večji 

2. EKONOMSKE OSNOVE ZA CESTNINO 

2.1 Definicija cestnine 

Cestnina je nadomestilo, ki ga uporabnik avtoceste plača za 
koristi, ki jih ima z vožnjo po avtocesti v primerjavi z obstoječo 
necestninsko povezavo. Je torej pravično in namensko nado- 
mestilo za višji standard prometnih uslug na avtocesti. 

V svetu se v zvezi s cestnino vedno bolj uveljavlja pojem »road 
pricing«, ki definira novo vlogo cestnine. Ta naj bi ne bila 
samo pobiranje nadomestila uporabnikov in s tem zbiranje 
sredstev za ceste, ampak tudi sredstvo, s katerim se lahko 
vpliva na uporabnike, da se v prometu racionalno obnašajo. 

2.2 Prihodki od cestnine na avtocestah v Sloveniji 

Navajamo podatke za leto 1990: 

vsa zbrana sredstva: 316,282.729,40 din 

v celoti so prispevala: domača vozila 57 %, tuja vozila 43% 

Pri tem moramo upoštevati, da so domača vozila v tem 
obdobju še imela 50% popust pri plačilu. 

Stroški pobiranja cestnine so bili v tem obdobju 43,193.000,00 
din oz. 13,66% pobrane cestnine. 

Stroški vzdrževanja cestninskih avtocest v letu 1990 so bili 
89.282.043,00 din ali 28,23% pobrane cestnine. 

Neto prihodek od cestnine (pobrana cestnina, zmanjšana za 
stroške pobiranja cestnine) je v letu 1990 znašal 271.696.756 
din, kar v celoti pokriva stroške vzdrževanja cestninskih avto- 
cest in delno vračilo anuitet. 

2.3 Ekonomski razlogi za cestnino 

Določila o pobiranju cestnine na slovenskih avtocestah so 
bila v Zakonu o cestah sprejeta tudi z namenom, da se od 
uporabnikov cest zagotovijo sredstva za vračanje kreditov, 
najetih za izgradnjo avtocest. Lastna sredstva za gradnjo 
avtocest pa naj bi se zagotavljala s tekočimi viri za ceste. 

Upoštevajoč omejeni obseg lastnih finančnih sredstev, dolgo- 
ročnost investicij v izgradnjo cest ter potrebo po izgradnji 
cest za hitrejši gospodarski razvoj države, se kaže nujna 
potreba po zagotavljanju takšnih finančnih konstrukcij, ki 
poleg lastnih sredstev vključujejo tudi tuja sredstva. 

Ker je postopek za pridobitev kreditov mednarodnih finančnih 
investicij dolgotrajen, razpoložljiva kreditna sredstva omejena 
in ker zahtevane garancije omejujejo garancijski potencial 
države, bo potrebno v skladu s strategijo razvoja cest v Repu- 
bliki Sloveniji tuja sredstva pridobivati tudi na osnovi konce- 
sije. 

Pri gradnji avtocest na osnovi koncesije koncesionar preverja 
rentabilnost projekta na osnovi zbrane cestnine v predvide- 
nem roku trajanja koncesije. Študija upravičenosti, ki jo izdela 
koncesionar na osnovi izračunov stroškov obratovanja in 
prihodkov, je osnova za pridobitev garancij in kreditov za 
financiranje projekta. 

Pri financiranju avtocest na osnovi koncesij, ki ga uporabljajo 
tudi v državah, ki so mnogo bolj razvite, kot je Slovenija, se 
preverja kreditna sposobnost projekta in ne koncedenta. Kre- 
diti, ki jih najema koncesionar, ne bremene kreditnega in 
garancijskega potenciala koncedenta in praviloma so lastna 
sredstva, ki jih mora zagotavljati koncedent za izgradnjo avto- 
ceste, manjša kot pri sofinanciranju s krediti. 
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2.4 Vpliv cestnine na inflacijo 

Študija »Vpliv rasti ravni cestnine na tekočo raven inflacije 
v Republiki Sloveniji«, ki jo je izdelal Inštitut za ekonomska 
raziskovanja Ljubljana (priloga 2), nakazuje, da namenska 
uporaba cestnine nima pomembnih inflatornih učinkov. 
Nasprotno, vlaganje celotne cestnine v vzdrževanje in gradnjo 
avtocest učinkuje na rast slovenskega bruto domačega proiz- 
voda (BDP) in kot dejavnik rasti BDP deluje deflatorno. 

2. 5 Vpliv na promet 

Čeprav naj bi cestnina znašala le 50% prihrankov in je zato 
vožnja po paralelnih necestninskih cestah neracionalna, 
manjši delež uporabnikov drugače vrednoti osnove za izračun 
koristi in se zato odloča za vožnjo po paralelnih necestninskih 
cestah. 

Ta odliv prometa zaradi cestnine poslabšuje prometne raz- 
mere na paralelnih cestah, veča stroške uporabnikov teh cest 
ter zmanjšuje finančni in ekonomski učinek zgrajene avto- 
ceste. 

Ta pojav se praviloma obvladuje z določanjem realne, spre- 
jemljive višine cestnine, čeprav nekaj tega vpliva v vsakem 
primeru ostane. Analiza odliva prometa z AC, ki smo jo v pre- 
teklih letih nekajkrat izvedli, kaže, da je odliv prometa zaradi 
cestnine pri prometu na daljših relacijah praviloma nižji od 
3-5%. 

3. CESTNINA IN EKOLOGIJA 

3.1 Posegi v prostor 

Neposredni vpliv na porabo prostora predstavlja obseg pro- 
stora, ki ga zahtevajo same cestninske postaje. Posredni vpliv 
pa se kaže še v spremenjenih oblikah priključkov ter deviacij 
obstoječih cest. 

Po ocenah v Študiji bi postavitev cestninskih postaj na vsem 
predvidenem cestnem omrežju zahtevala min 13 ha prostora, 
kar predstavlja za 4% večjo porabo prostora kot v primeru 
necestninskih avtocest. 

3.2 Ustavljanje in speljevanje na cestninskih postajah 

Brez obširnih raziskav in analize je nemogoče ugotoviti dejan- 
ske vplive cestninskih postaj na emisije prometa ob avtocesti. 
Na osnovi kratke analize, katere rezultati so prikazani v prilogi 
3, povzemamo naslednje: 
Emisije so odvisne predvsem od načina vožnje, torej od hitro- 
sti in dolžine zaviranja in pospeševanja na cestninskih posta- 
jah. Poraba energije je zaradi ustavljanja na cestninski postaji 
seveda večja kot pri vožnji z zmerno enakomerno hitrostjo. 
Toda že pri vožnji z enakomerno hitrostjo 120 km/uro je 
poraba energije večja kot pri zaustavljanju in nato pri zmer- 
nem pospeševanju do hitrosti 120 km/uro. Upoštevati 
moramo, da je motnja na cestninski postaji vezana na kratko 
razdaljo. Za porabo goriva in onesnaževanje je pomembneje, 
s kakšno hitrostjo vozimo po avtocesti. 

Čeprav torej postanek na cestninski postaji nekoliko poveča 
porabo goriva in onesnaževanje, opustitev cestninskih postaj 
škodljivih posledic prometa ne bi bistveno zmanjšala. Več bi 
dosegli z zmanjševanjem hitrosti vožnje. 

3.3 Vplivi na okolje paralelnih necestninskih cest 

Zaradi odliva prometa z avtocest se neugodni učinki emisij 
prometa iz koridorja avtoceste deloma prenesejo v okolje 
necestninskih cest, ki so praviloma gosteje poseljene kot 
avtoceste in so zato posledice bolj neugodne. 

Pri tem pa je skupni obseg emisij v tem primeru sicer ugod- 
nejši, ker so emisije pri visokih hitrostih, ki so običajne na AC, 
večje, kot pri nižjih hitrostih na paralelnih cestah. 

Odliv prometa je po posameznih odsekih b's^oarafs» t str. 
prav tako so različne tudi meteorološke in top h ^ 
mere ob cestah. Poleg tega pa so emisije v veliKi ,e, 
od načina vožnje in hitrosti. Zato je kvaP, Iijn jnv< !«= 
težko izvedljivo. Po ocenah in izračunih v s °isnaie« ({ini 
»Vpliv cestninskih postaj na porabo goriva in on ^ 
povzemamo, da se bodo emisije hrupa in P"n° k' 
cestah zaradi odliva prometa z AC malenkost" ¥ ■,^ 

Po drugi strani pa cestnina lahko destimulativ"° kJf| ^ 
promet tako, da se zmanjša absolutni obseg vr.^-'otis* tia,( 
tivno vpliva na okolje. V razvitih deželah z ven 
prometa resno računajo s tem učinkom. 

Iliru 
«0ec 

4. RAZLIČNE MOŽNOSTI POBIRANJA CESTNINE 

P® 
4.1 Dosedanji način 

Za avtocestne odseke v Sloveniji se 5"ai 

»cestnina na odseku«, torej z neposrednim P1 „zaPY"a 
nine za prevožen odsek. Pri tem razlikuje *ier 
»odprt« cestninski sistem: kontroli,al5t)h 
- zaprt cestninski sistem je sistem, ki ima n«r D| 

dostope - cestnina se plačuje odvisno od p _orabf>i*L 
- v odprtem sistemu pa je cestnina za vse v ^ »ji — v oaprrem sistemu pa je česmina ~rezi> »* 
kategorije enaka; pobira se le v enem P' kontroli,']^i 

posamezni priključki so glede na cestnino n 
necestninski. 

Odločitev za odprt ali zaprt cestninski pro^ ^ 
s strukturo prometa na avtocesti (ali Preva,itra l 
posameznimi priključki ali promet, ki tranJjjrlej5'. .i k 
Praviloma je zaprt sistem za uporabnika prav jnvesti,(,L 
v razmerju z dejansko prevoženo razdaljo.ža r0dni 1 

ta sistem dražji, prinaša pa manjši nepo 
učinek. 

I*} 

4.2 Drugačne možnosti pobiranja cestnine 

4.2.1 Pavšalna cestnina 
lit 

enkra«, 
K#«*) 

- pavšalna cestnina se plačuje praviloma ^ 
omogoča neomejeno uporabo avtocestnegai ^ 
dilo o plačani pavšalni cestnini je nalep1*ati 10"" 
uporabnik, ki samo prečka državo, mora p|a 

11® pi 
Ta način pobiranja cestnine je seveda srT1!stgraien!ji' £ 
nom hnmnnonom in nroHucom nri V C6l0l' u nem, homogenem in predvsem pri v celoti 
nem omrežju. Nemogoče je pričakovati od i |gll„, 
celo ne od tujih, da bodo pripravljeni plač®v av" 
omrežje, ki ga predstavlja nekaj nepoveza 
odsekov. 

V Evropi ima ta način cestnine uvedena švica'0l 
cestnine 30 CHF za osebna vozila, (če bi v 
ugotovitvam v prejšnjem odstavku - s Dtirni51.'„jct"1 

cestnino v enaki višini, bi z njo po zel° oP^gni'%1 ^ 
zbrali ca 50% sredstev, kot jih zberemo na oo s,eo. 
sedanjem ac omrežju. Če bi želeli zbrat' to n3|flP ;I 
doslej, ocenjujemo, da bi morala biti vredn ^ 
150 in 200 CHF, saj bi se pri višji ceni mam 
odločal za to možnost. - vir: Študija 1989) ,.*•! 

Pri tem sistemu obstajajo seveda tudi h™** j, 
uporabnike, ki redko koristijo ac, vpelje Pav® 
krajši čas (par dni, mesec). S tem naj bi zma ' jrnj. \ 
cijo občasnih uporabnikov v primerjavi z re k. 

Komisija ES v svojih osnovnih smernicah 
za težki tovorni promet v ES (COM 92, 4 ^r9j§0°%)ill '' 
92) dopušča uvedbo takih pavšalnih kart za £ p8j D1 

tudi predlaga osnove za določitev cene. Ta* 

k 
'to 

Al 
jfo 

T* 
Pr 

*1 
s 

»ti 

a/ 
- cena enodnevne karte v višini 1/260 ce,tnBa»P>

lp^ 
- cena tedenske karte v višini 1/52 cene e* . pa 
- cena mesečne karte v višini 1/12 cene ■— oC$i 
Z ustreznim dodatkom za administrativno Pr 

k 
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iO r# 'firn 
rafs^ie 
eri o<* Hf{ 

iaw 5(H 

stroške ra
l?.rniš!iai° v Nemčiji. Seveda pa to zelo pove- 

TaW° ania cestnine oz. prodaje nalepk in oteži KSen sistem doslej še ni bil nikjer realiziran. 
izrazito 

^j^'evron u^atlven yč'nek pavšalne cestnine navajajo „js® "spraviCna dr*av dejstvo, da je tako kot vsak pavšal ne 
3»ei» »nj, |,ar : ampak spodbuja (namesto omejuje) število 

;iiohn,~: !sPeva k hitreišemu Dorastu orometa in s tem 

vah: Avstrija, Španija, Francija, Grči|a, Italija, Norveška, Portu- 
galska in države nekdanje Jugoslavije ter upravlja 15.400 km 
na avtocest (stanje 31. 12. 1991) ter gradi novih 1.200 km. 
Poleg tega imajo cestinski sistem - pavšalni, s pomočjo 
letnih nalepk - v Švici, kjer avtocestno omrežje obsega cca. 
1.500 km. 

Cenitvi 
'l*n 

okolja. 
hitrejšemu porastu prometa in s tem V Zahodni Evropi je v celoti cca. 38.400 km avtocest. 

Ujo Predstavlja kontrola uporabnikov avtocete, 
hi'" na°AC Str°ški' varnost' ustavljanje oz. zmanjše- 

inTL?" v Nemčiji, pa je pavšalna cestnina prak- 
l,5en ie da na"n uvedbe cestnine. Pri obsegu prometa, % in - | es na avtocestnem omrežju zahodnega dela 
'hijene>ar \da d°slej avtoceste niso bile grajene in 

atf' | "ine sk0r,j 
,nins,<' sistem, so drugačni načini pobiranja 

ij«1®.'^"dijirana nerno9oči. Predvidevajo pa, da bo, ko bo 
Z*P m zameni oprenna za plačilo cestnine brez ustavljanja, 

adeiancua pav^a,ne cestnine s plačilom cestnine if# sko prevožene km po avtocestah, 
ter !|Siviri 
1 je m - 

^a samo'tjJl0 nad°mestiti tudi z drugimi viri; smiselni so 
letanje h i so prav ,ako vezani na uporabo cest: 

« anie tairl ele*a za ceste v ceni pogonskega goriva ali 3ks Pri registraciji motornih vozil. 
f1®'. ■' Poyej. I o<^_ "ie deleža za ceste v ceni pogonskih goriv 
H Nnit#« 

0Ven'ji in nBZnJika 'e odvisna 

"\r °d uP°rabe AC. 
od količine nakupa goriva 

ftino 
to 

8n'e 'aks pri registraciji motornih vozil 
Plačajo 
ali AC 

vsi lastniki motornih vozil v Sloveniji, ne 
uporabljajo ali ne. 

ti|i0na'nerm? 6[la od °blik pavšala, ki ne sili uporabnika 
obnašanju (ker strošek ni odvisen od upo- 

jiS* ■ 
ima svoje dobre in slabe strani, ki smo 

$ iio i n'ie na I1, l2'rali in prikazali že v poročilu »Problema- 
opQ'6 'abeiariA .venskih avtocestah«. Zato v prilogi 1 poda- 

0«'%,° Pristojni" Pr,'kaz primerljivih parametrov, ki naj bo 
$ s'emu Pr' od'očanju o najustreznejšem cestnin- 

ii>SifoTUJINi 

As 
"laclja 

V <v|iaprinlSm
H

i^u se v razvitih državah v vedno večji meri 
iii"'\elo nepo, 5 nai se vsi stroški, ki nastanejo v prometu, 
f SL(

lr"ernaii2o dno na povzročitelja, za kar se uveljavlja 
W'' saj je 

aciia stroškov. To sicer povzroča tudi odpor 
/v"!PraviCa

Up.orabnike prostorska mobilnost praktično 
1 Ce ni rnon * 0 bo1' pa prevladuje spoznanje, da si 1,^ 9oče neomejeno privoščiti. 

ra2|j*"Ja 'e v *em. da j© višina cestnine za isti del 
A-,i rJr%) |n , a 9lede na čas uporabe (v prometnih koni- 

5 Seta k' PolenaSi?denost vozi,a- s takim cestinskim siste- 
®nj^' predvse 2b'rania sredstev dosegli tudi zmanjšanje 

inn C T» ^ Pa razPOr©ditev prometa - ublažitev pro- 
Jfepur, uporabljajo zlasti na mestnih področ- 

ir"tev °n?. Trondheim na Nor\ 
Si»d, 

State Road 91 v bližin Los Angelesa). 

Snje 
CeStnin8klhcest 

'^Ap^sionarjev oz. upravljalcev cestninskih avto- u*uje ustrezne institucije v naslednjih drža- 

5.3. Evropska skupnost 

Dne 30. 9. 1992 je Evropska komisija sprejela osnovne smer- 
nice za uvedbo cestnine za težki tovorni promet v ES. S tem je 
ustregla zlasti pritiskom Nemčije, ki ji je Evropsko sodišče 19. 
maja 1992 razveljavilo planirano uvedbo cestninskih nalepk. 
V skladu s tedaj sprejetimi koncepti je bilo možno cestnino 
uvajati samo na novo zgrajenih odsekih v sorazmerju s prevo- 
ženo razdaljo. Po sedaj sprejetih smernicah pa je bila možna 
cestnina na vseh AC tudi z uvedbo nalepk kot prehodna 
rešitev do I. 1998, ko naj bi bil ta sistem zamenjan z natanč- 
nejšo alokacijo transportnih stroškov. Nalepke morajo biti 
sorazmerne trajanju predvidene uporabe avtocest, torej 
dnevne, tedenske, mesečne i. p. ter biti dosegljive po enakih 
pogojih za domače in tuje voznike ter dosegljive v vseh 
državah skupnosti. 

5.4. Plani v drugih državah 

Odnos do cestnine in načrte s tem v zvezi v evropskih državah 
in drugod v svetu predstavljamo v posebnem dodatku v pri- 
logi 4. 

5.5. Razvoj tehnologije 

Svet transportnih ministrov ES je 21. 11. 1991 na sestanku 
v Parizu priporočil usklajen razvoj sistema cestnine brez 
ustavljanja v evropskih državah tako pri vladnih organih kot 
pri nacionalnih cestnih organizacijah. Po različnih pilotskih 
projektih je bil osnovan projekt CORD (Coordination of Rese- 
arch and Development), poverjen belgijski družbi ERTICO 
(Europen Road Transport Telematics Implementation Coordi- 
nation Organisation), kjer sodelujejo evropski proizvajalci 
z elektrotehničnega, informacijskega, avtomobilskega 
področja, koncesionarske družbe in predstavniki uporabni- 
kov. Eden od ciljev tega projekta je tudi univerzalna mikropro- 
cesorska kartica, ki bi jo bilo mogoče uporabljati po vsej 
Evropi. 

Trenutno razlikujemo že tri generacije takšnih sistemov: 

a) Elektronska identifikacija: na kartici je le identifikacija 
vozila, ni pa mogoče nanjo vpisovati podatkov npr. oznako 
vstopnega mesta. Nekaj eksperimentalnih sistemov te vrste je 
že v obratovanju. 

b) Kartica z možnim čitanjem in vpisom, ki omogoča dvo- 
smerno komunikacijo s cestninsko postajo. Dva poskusna 
sistema s takšno kartico že delujeta. Kartica omogoča pred- 
plačilo in je uporabna tako pri odprtih kot tudi pri zaprtih 
cestninskih sistemih. Francosko združenje koncesionarjev je 
že pozvalo proizvajalce za ponudbe tovrstnih sistemov, ki naj 
bi se postopoma razširili po celotnem francoskem cestnem 
omrežju in bili kompatibilni z italijansko in špansko mrežo. 
Pričakujejo, da bi bili prvi tovrstni sistemi operativni I. 1994. 

c) Kartica z večkratno komunikacijo je najnaprednejša oblika, 
ki jo proučujejo. Pri tej kartici ne bi bilo več potrebno »preče- 
sati« prometa (razvrščati vozila v vozne pasove) v cestninskih 
koridorjih, ampak bi bilo vozilo elektronsko povezano 
z ustreznimi signalnimi točkami vzdolž ceste. Takšni sistemi 
so še v razvoju. 

6. OSNOVNE ODLOČITVE V ZVEZI S CESTNINO 

Zaradi boljše preglednosti smo bistvene značilnosti posamez- 
nih variant pobiranja cestnine oz. primerjavo teh načinov po 
različnih kriterijih prikazali v tabelah, ki so v prilogi 1. 
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6.1. Standard cestnega omrežja 

Pri odločanju za oz. proti cestnini se je potrebno najprej 
odločiti predvsem o naslednjem: 

1. ali so avtoceste enakovreden del celotnega cestnega 
sistema, za katerega morajo enako plačevati vsi potencialni 
uporabniki, 

2. ali pa smatramo, da so avtoceste tisti nadstandardni del 
prometne infrastrukture, za katerega so dolžni pokrivati stro- 
ške predvsem neposredni uporabniki. 

Pri tem lahko skušamo ravnati analogno kot na drugih 
področjih - n.pr. zdravstvo, šolstvo: 

- ali bomo razlikovali med osnovnim standardom, ki ga 
država zagotavlja vsem in dodatno uslugo, ki jo je potrebno 
posebej plačati, 
- ali pa bomo vsi solidarno pokrivali vse stroške. 

Na drugih področjih, se, razen za osnovni nivo usluge, vedno 
bolj uveljavlja direktna prireditev stroškov uporabnikov. 

V tržno orientiranem gospodarstvu mora tudi pri prometnih 
stroških v čim večji meri veljati tržni princip v nasprotju 
s solidarnostnim pokrivanjem stroškov. Cestnina v višini 50% 
pričakovanih koristi uporabnika, kar naj bi bilo uveljavljeno 
tudi pri nas, motivira uporabnika za uporabo avtoceste pred 
ostalo cestno mrežo, obenem pa cestnina popravlja razmerje 
cen do drugih oblik prevoza. Tako cestnina omogoča, da se 
stroški infrastrukture delijo po objektivnejših kriterijih. 

6.2. Cestnina v drugih državah 

Prikaz trendov v svetu je pokazal predvsem naslednje: 

1. že uvedene cestnine nikjer ne ukinjajo; 

izjema pri tem so primeri, ko je bilo že ob uvajanju cestnine na 
posameznih objektih določeno, da se po določenem obdobju 
(ko je objekt že izplačan) cestnina ukine. 

2. število držav, ki cestnino na novo uvajajo, se povečuje. 

Med drugimi se na uvedbo cestnine pripravlja tudi Madžar- 
ska, tako da bodo imele cestnino vse sosednje države. 

3. V državah, ki cestnino že imajo, se obseg cestninskih cest 
povečuje. 

6.3 Nedograjeno avtocestno omrežje 

V Sloveniji je zgrajena le dobra četrtina avtocestnega 
omrežja. To stanje nas postavlja pred naslednja dejstva: 

- Glede na omejena lastna finančna sredstva bomo prisiljeni 
za nadaljevanje gradnje avtocestnega omrežja zagotavljati 
sredstva iz kreditov. Za vračila teh kreditov bo potrebno 
zagotoviti ustrezne vire. 
- Pripravljeni moramo biti na to, da bodo event. koncesi- 
onarji naslednjih avtocestnih odsekov svoja vlaganja pogoje- 
vali z vračili s pomočjo cestnine, ki jo bodo morali kriti bodisi 
neposredni uporabniki avtocest, bodisi država iz proračun- 
skih virov. 
- Pavšalno cestnino je pri nedograjenem sistemu težko reali- 
zirati oz. ne moremo pričakovati zadostne sprejemljivosti 
uporabnikov. Če bi zaradi nedograjenega sistema določili 
ustrezno nizko ceno pavšala, bi bil finančni in ekonomski 
učinek znatno nižji od sedanjega. Pri ustrezno višjem pavšalu 
pa bi se za plačilo oz. nakup nalepke odločili samo pogostejši 
uporabniki, kar bi končno prav tako vodilo do majhnih finanč- 
nih učinkov (tč. 4.2.1) 

odpa' "II 
6.4 Možnosti z razvojem tehnologije 

Z razvojem tehnologije (plačevanje brez usta^f.^post', 
mnoge negativne posledice pobiranja cestnigjevani,{ 

opremljanjem avtocest z ustrezno opremo za p ^ ,, 
ustavljanja bi bilo možno vključevanje v AO 
tudi na področju obračunavanja cestnine. 

IO?*"«« 

OZ 
Pri tem pa je treba upoštevati tudi, da.u^n'tnf0cesa sJ 

uvedba cestnine nista enostavna reverzibilna P ^ s(rojki- 
med drugim povezana tudi z večjimi gradben 

no 
■— 

!0Gj 

Ces 
Uprt 

C* 

0< 

6.5 Vplivi na okolje 

Cestnina vpliva na okolje negativno in pozitivno 

- Zaradi odliva prometa na vzporedne neceS'n^abja P> 
skupne emisije prometa sicer zmanjšujejo, M 0|jpj 
porazdelitev te emisije na bolj poseljena poo 
nih necestninskih cestah. 

. . jg pO' 
- Zaradi ustavljanja na cestninskih Pos^ jaya prot>'e" 
emisije in obratovanje vozil v praznem ,el*"v|janja. 
odpadel z uvedbo novega sistema brez usta 

hn DrOSt°ra J ^ 
- Cestninski sistem povzroča večjo Pora°r0stora i® Oi 
cestninskih postaj in priključkov. Porabo P |ianja "fe 
zmanjšati z uvedbo novega sistema brez us 

- Z uvedbo cestnine se stroški prometa v ^gcesto Ji 
zato je generiranje prometa z novozgrajeno , v ne* 
kot bi bilo sicer. To je tudi razlog, zakaj se e■ 
razvitih državah pogosto zavzemajo za cesi 

■*6| 

7. PREDLOG SKLEPOV 

V skladu z utemeljitvami v gradivu predlagaj^^oce5^ 
načelne sklepe v zvezi s cestnino na slovens 

1. Cestnina, ki je bila uvedena na že zgraje0'*1 

skih avtocest, ostane. 

1 
'•POi 

«n 

2. Cestnina se uvede tudi na vseh bodočih 

3. Plačevanje cestnine je obvezno za vse 
enakimi pogoji. Pri tem so izvzeta le: 

odse*'" 
j/v 

up0ra V? 

- vozila za vzdrževanje avtocest 
- reševalna vozila, k0 
- vozila policije s posebno registrsko ozna • j 
- vozila gasilske službe in tem«1!'" 
- vozila s spremstvom iz 24. člena Zakona o 
cestnega prometa. 

lacii®" 
4. Višina cestnine je odvisna od prevožene ^e

k0tvsl" 
kem razmerju do drugih relevantnih stroško 

5. Za pogoste uporabnike avtoceste je rTl0Žn°estnin6'" 
v skladu z možnostmi tehnologije pobiranja 
za vse uporabnike pod enakimi pogoji. ^ 

6. Postopoma se pobiranje cestnine Pos.°^a?'bf 
plačevanje cestnine brez ustavljanja, ki 
z evropskimi standardi. 

7. Pri pogajanjih s koncesionarji oz. 
v zvezi z gradnjo avtocest je mogoče upo»'e 

vir financiranja. 

0) 

ll 
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odp'lIlOGA ' 
,0,10^:1: primerjava različnih oblik pobiranja cestnine 

m E' '^OBREMENJUJE: 

liprt S|stem 

' 'istem 

~ obremenjeni so samo neposredni uporab- 
niki avtoceste 
~ uporabnik plača v neposrednem soraz- 
merju s prevoženo potjo 
~ obremenjeni so samo neposredni uporab- 
niki avtoceste 
- uporabnik plača ne glede na prevoženo 
pot tarifo za cel cestninski odsek 

ij ^sistem ~ pri ceni °'06 USD/km - 152 mio USD 
ceni 0.04 USD/km - 10 mio USD »™'nina    

sistem ~ pn cen' 0,06 USD/km - 120 mio USD 
~ pri ceni 0,04 USD/km - 80 mio USD 
_ (ocenjeno, spodnja meja) 

i 

~ obremenjeni so samo neposredni uporab- 
niki avtoceste 

uporabnik plača ne glede na prevoženo 
Pot pavšalno tarifo za celotno avtocestno 
omrežje 

obremenjeni so vsi vozniki, ki kupujejo 
gorjvo v Sloveniji, ne glede na uporabo avto- 

~ uporabniki plačajo glede na nakup goriva v Sloveniji 
~ obremenjeni so vsi vozniki, ki imajo vozila, 
registrirana v Sloveniji, ne glede na uporabo 
avtoceste 
~ uporabnik z vozili, registriranimi v drugih 
državah, ne plačajo ničesar 

Asredstva 

za1"° 
'C'?0 na odseku 0,06 USD/km (0,04 USD/km) 

'grajeno avtocestno omrežje 

9oriyu 

►j — 
®vSalna ~ pr' ceni pavšalne cestnine 10 USD/leto 

~ 8.7 mio USD 
~ Pri ceni 20 USD/leto - 15,4 mio USD 
~ Pri ceni 50 USD/leto - 36,7 mio USD* 
~ Pri ceni 50 USD/leto - 30,9 mio USD** 
~ Pri ceni 100 USD/leto - 63,0 mio USD* 
jjari ceni 100 USD/leto - 51,4 mio USD** 
~ odvisno od višine namenskih sredstev: pri 
®naki porabi kot v letu 1990 bi 152 mio USD 
zbran s podražitvijo goriva za 0,13 USD (12 
^'O/liter če bi zaradi višje cene goriva pro- 
£gia upadla, bi morala biti podražitev večja 
~ odvisno od višine podražitve: pri številu 

registriranih v letu 1990 bi zbrali 152 
JI110 USD s podražitvijo registracije za oseb- 

flC' a vozila za 180 USD in za tovorna vozila za 
^q^^~-£^prečno 1000 USD leto  
' pSrt®°s,®ie u!? pla'a SO"/" domaćih voznikov, ter del tujih vozni- 
Vf^tavki °rab,iai° avtoceste v Sloveniji 

po9ostn plata 30% domačih voznikov, ter del tujih I® uporabljajo avtoceste v Sloveniji 

g*adnje zaradi POBIRANJA CESTNINE 

~ stroški cestninskih postaj ter dražja izved- 
ba priključkov zaradi cestnine podražijo ac 
Povprečno za 1 - 2% 
~ odvisno od števila priključkov in načina 
Priključevanja 

Cestnina - stroški cestninskih postaj podražijo grad- 
odprt sistem njo ac za ca 0,5 do 1% 

Cestnina - stroški gradnje prodajnih mest: pri odloči- 
pavšalna tvi za pavšalno cestnino bi morali zgraditi 

nova prodajna mesta; te investicije bi se zelo 
povečale, če bi tujcem nudili različne vrste 
(za krajše obdobje) pavšalnih kart; morali bi 
zgraditi več prodajnih mest na mejnih preho- 
dih in v notranjosti 

Dodatek 
h gorivu 

- ni gradbenih stroškov 

Dodatek 
k registraciji 

- ni gradbenih stroškov 

4. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE 

Cestnina 
zaprt sistem 

Cestnina 
odprt sistem 

Cestnina 
pavšalna 

Dodatek 
h gorivu 

- stroški so odvisni od obsega prometa ter 
števila priključkov: s povečanjem prometa in 
daljšimi odseki se relativno manjšajo. V letu 
1990 so bili stroški na avtocesti Ljubljana- 
- Razdrto 21 mio DIN, kar je 10% pobrane 
cestnine oz. 62,2 din/000 vozil na avtocesti 
Hoče-Arja vas so bili 15,1 mio SIT, kar je 
27% pobrane cestnine 115,7 DIN/000 voznih 
km. 
- stroški so nižji kot v zaprtem sistemu; 
v letu 1990 so bili na odseku Naklo - 6.9 mio 
DIN, kar je 13% pobrane cestnine oz. 59,8 
DIN/000 voznih km. 
- stroški so odvisni predvsem od organiza- 
cije prodajnih mest ter od načina oz. ev. 
različnih vrst pavšalnih kart (samo letne, te- 
denske, dnevne) 
Ocena za leto 1990 - 30 prodajnih mest na 
mejah in v notranjosti - 25 mio DIN. 
- ni dodatnih stroškov 

Dodatek 
k registraciji 

- ni dodatnih stroškov 

5. VPLIV NA OKOLJE 

cestnina - negativni vplivi pri ustavljanju oz. pospe- 
zaprt sistem ševanju na cestninskih postajah 

- večja dodatna poraba prostora za cestnin- 
ske postaje in priključke 
- negativni vpliv na okolje paralelnih ne- 
cestninskih cest zaradi odliva prometa 

cestnina - negativni vpHvi pri ustavljanju in pospeše- 
odprt sistem vanju na cestninskih postajah 

- dodatna poraba prostora za cestninske 
postaje 
- negativni vpliv na okolje paralelnih ne- 
cestninskih cest zaradi odliva prometa 

cestnina - negativni vplivi pri ustavljanju in pospeše- 
pavšalna vanju na prodajnih mestih: so pa manjši kot 

pri cestnini na odsekih; odvisno od sistema 
pavšala: če je samo letni - manj nakupov 
nalepk, manj ustavljanja; 
- negativni vpliv na okolje paralelnih ne- 
cestninskih cest zaradi odliva prometa 
- dodatni negativni vplivi so povzročeni 
s tem, da pavšal ne sili uporabnika k raci- 
onalnemu obnašanju - spodbuja k večjemu 
številu voženj 

dodatek - ni negativnih vplivov na okolje; posredno 
h gorivu pa ima negativni vpliv zaradi pavšalne cene, 

ki vzpodbuja vožnje 
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dodatek - ni direktnih negativnih vpliv na okolje; 
k registraciji posredno pa ima negativni vpliv zaradi pav- 

šalne cene, ki vzpodbuja vožnje 
road - pravilno regulirana cena ima na okolje 

pricing predvsem pozitiven vpliv: destimulira več. 
vožnje ter predvsem izravnava prometne ko- 
nice, kar prispeva k prostemu prometnemu 
toku, brez zastojev - manj obremenitev 
okolja 

6. POSTOPNA GRADNJA (VKLJUČEVANJE NOVIH 
AVTOCESTNIH ODSEKOV) 

cestnina - vključevanje novozgrajenih cestnih odse- 
zaprt sistem kov je neproblematično 

- investicijski stroški pa se povečajo z iz- 
gradnjo event. potrebnih začasnih cestnin- 
skih postaj na koncu zgrajenih odsekov 

cestnina - dinamika gradnje novih avtocestnih odse- 
odprt sistem kov bistveno vpliva na pobrano cestnino 

(čimptejšnje dograditev pododsekov, na ka- 
terih bodo cestninske postaje, n. pr. Višnja 
gora-Bič; ali pa gradnja začasnih postaj) 

cestnina - pavšalna cestnina pri nedograjenem 
pavšalna omrežju avtocest ni ustrezna, razen za pogo- 

ste uporabnike; zato ni realno računati 
s tem, da bi jo povečevali z večanjem 
omrežja 

dodatek - brez problemov je možno spreminjati pri- 
ti gorivu spevek v ceni goriva glede na zgrajenost 

avtocestnega omrežja 
dodatek - možno je spreminjati prispevek k registra- 

k registraciji ciji vozil glede na zgrajenost avtocestnega 
omrežja 

7. ODLIV PROMETA ZARADI CESTNINE NA PARALELNO 
OMREŽJE 

Predpostavka: 
1. v celoti izgrajeno avtocestno omrežje 
2. ekonomsko upravičena višina cestnine 

Cestnina 
zaprt sistem 

cestnina 
odprt sistem 

cestnina 
pavšalna 

dodatek 
h gorivu 

- odliv je na daljših relacijah 3-5% vsega 
prometa 
- za prometne tokove na krajših relacijah 
z dobro paralelno povezavo (n, pr. Lj.-Vrh- 
nika) je odliv do 30% 
- odliv je odvisen predvsem od kvalitete 
paralelne necestninske povezave 
- odliv na daljših relacijah je 3-5% 
- za relacije, ki so krajše kot je odsek za 
katerega se plačuje, je odliv večji 
- odliv je odvisen predvsem od kvalitete 
paralelne necestninske povezave 
- odliv je odvisen od višine pavšalne cestni- 
ne oz. od variant pavšalnih kart (če so na 
razpolago tudi pavšalne karte za krajši čas, 
ne le letne, je manjši) 
- praviloma je odliv večji od odliva pri cest- 
nini na posameznem odseku; največji na 
kratkih tranzitnih poteh (tujci) 
- ni vpliva 

dodatek 
k registraciji 

ni vpliva 

Vir: študije odliva prometa v letih 1980-1990 

8. SPREJEMLJIVOST UPORABNIKOV 

Predpostavka: finančni učinek mora biti pri vseh načinih 
zbiranja sredstev približno enak (višina cestnine oz. dodatkov 
v ceni registracije ali goriva mora biti primerljiva) 

cestnina - razmeroma dobra sprejemljivost, ker vsak 
zaprt sistem plača »samo tisto, kar res uporabi« 

cestnina 
odprt sistem 

i- 
- sprejemljivost je dobra Ipri 
dališih relaciiah. če voznik pr daljših relacijah, če 
ninski odsek „lomljivost"1 Cestu 
- pri krajših relacijah j®.sP ' „meriu'Ti- i 
go manjša, ker plačilo ni v so 
jansko prevoženo potjo 

cestnina 
pavšalna 

- sprejemljivost je dobra samo P 

m#' j, 
'set 

^ iti 

uporabnikih „Kiiaio s 
- vozniki, ki redkeje uporabi)^ 
jo v celoti odklanjajo 

dodatek 
h gorivu 
dodatek 

k registraciji 

- slaba sprejemljivost, ker °P°''e 
na to kot na novo povišanjec^__ 
- slaba sprejemljivost, ker upor3 

na to kot na obdavčenje pos^_ 

abnf.S 

9. VKLJUČEVANJE TUJCEV PRI PLAČEVANJ^ 
polnoma Cestnina 

zaprt sistem 
- tujci so pri plačilu popo 
z domačimi 

Cestnina 
odprt sistem 

- tujci so pri plačilu sicer pop 
čeni z domačimi .. da|j$e 'elJ 
- ker pa praviloma prevozijo 0brefne 

(cel odsek) so celo bolj Pra,- upo,a 

ni kot domačini, ki pogostei ^ 
krajše relacije  —7-" 

Pavšalna 
cestnina 

Dodatek 
h gorivu 

Dodatek 
k registraciji 

- letnega pavšala bi se tuje. jZOgit>^ 
manj vozijo po naših avtoces s,aro CJ 
- pričakovati je večji odliv ereh;f 
zlasti v najkrajših tranzitnih turjs 
na to, da so tudi najpomemD ^ (o- 
področja v bližini mejnih Pr . narniS 
Bled, zdravilišča) bi tudi s,a ,ja|j nec8 

za dostop v veliki meri upora 
ske ceste „ ,.raj§e 
- možna rešitv so pavšali za 
kar pa podraži distribucijo^^—- 
- prispevali bi le tisti tujci. W 
gorivo v Sloveniji kršne"111 ^ 
- vsi ostali se izognejo vsa* 
za ceste v Sloveniji  
- tujci pri plačilih za avtoces'® 
vključeni 

10. VKLJUČEVANJE V AVTOCESTNI SISTEM 
DRŽAV 
Dejstva: J 
Italija ima cestnino na vseh avtocestah. j „los10' 
Avstrija ima cestnino na velikih objektih (pred0 

vseh avtocestah, ki vodijo do naše meje. tah 
Hrvaška ima cestnino na vseh zgrajenih a 

Madžarska pripravlja uvedbo cestnine na P|a 

stah Jjjjji' 
Cestnina - se vključuje v cestninski s'®sr0(jfia 

zaprt sistem jem tehnologije je možna nep 
čitev _ 

Cestnina 
odprt sistem 

- se vključuje v cestninski s'srei^ 
jem tehnologije je možna nep 
čitev ili^ 

Cestnina 
pavšalna 

Dodatek 
h gorivu 

- nobena mejna država 
cestninskega sistema, to &' o£,v$a'a, / 
vplivalo na izogibanje plac" / 
odliv prometa na paralelne 
v najkrajših smereh 'J 
- problem usklajevanja ceVf0^zro13" 
na področja (neusklajenost P J 
komerno prodajo goriva) p18^ irf) 
- v vseh sosednjih deželah faZrn 
nina na račun nižje (za njiho 
ne goriva 

Dodatek 
k registraciji 

- prizadeti bodo tisti ilh L 
ki bodo več vozili v sosednj oZa'' 
čevali bodo visok pavšal " ta 

cije, zunaj pa še cestnino 
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VPLIV RASTI CESTNINE NA TEKOČO RAVEN INFLACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

|Wfl ««ninska t . 
nerju' J ~ je lahko n za uP°rabo avtomobilskih cest - cest- 

^ 'ssboj nen0u v'r dodatnih sredstev, saj nekaj 
•inog« 9radnie ir?Zai?ih virov Potriuie ugodna razmerja med 

''ealizacjjn i> °f)ra,ovania cestninskih postaj in ustvar- 
avtof ,neučinke in I? razmerja v starejši študiji' kažejo 

re' Po dri.n S v. velikos,r|em razredu 75% pobrane 
J'9'adnje Ar /e v'm ^jer so upoštevani podobni para- jniHI Whnava»J.b.rn'° USD/km) kot pri sedanjih slovenskih 
, m (196.oon In,, ke obra,ovanja na leto v višini 223.000 

mik^k Slu<fiie Mn • kar se dobro sklada z rezultatom Slr,bnasrer?
en|e s"io, da lahko cestnina prispeva 

—' ki po 23 vzdr*evanie *e zgrajenih cest. 
400 krn'if" izra,č.un pokaže, da bi pobiranje cestnine 

cestnino enskih AC 'ahko pokrilo v celoti stroške 
-< ' Višanj. n 'n s,roš.ke vzdrževanja AC (73.000 ECU/km 
i^T P°vprečnih cestnin za prevožen kilometer 

rezultira lahko tudi v občutnem povišanju donosa in zmožno- 
sti »lastnika« AC, da obravnava avtomobilsko cesto kot .»nor- 
malen« gospodarski objekt. V teh premislekih pa nismo vklju- 
čili stroške finansiranja (kreditov) ali kapitalizacije lastnih 
vloženih sredstev. 

dolžina AC v rabi = 400 km; 
povpr. štev. vozil dnevno = 10.000; 
povprečni stroški vzdrževanja in obratovanja 
73.000 ECU/ km letno 

Študija o utemeljenosti in najustreznejšem naćinu obračunavanja 
cestnine kot posebnega povračila za uporabo AC v SRS; REPUBLIŠKI 
KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE, 1989 
2 Študija o izvedljivosti AC Ljubljana - Zagreb, Societa italiana per le 
infrastrukture e l assetto del teritorio S. p. a., Rim, 1990 

v 000 ECU 
povprečna cestnina ECU/km 0.053 0.056 0.06 0.07 0.08 

zbrani znesek cestnine letno 212000 224000 240000 280000 320000 
_^_stroškl poslovanja AC letno 29200 29200 29200 29200 29200 

3- str. pobir. cestnine letno (23%) 48760 51520 55200 64400 73600 
Neto iztržek cestnine (razlika 1-3) letno 163240 172480 184800 215600 246400 
Pokrivanje vzdržev. / obratov, stroškov 
(razlika 1-2) letno 

182800 194800 210800 250800 290800 

Obratovalni donos (razlika 1-2-3) letno 134040 143280 155600 186400 217200 
Bruto donos na 1 km AC letno 335.1 358.2 389.0 466.0 543.0 

Učinki spremembe ravni zaračunane cestnine na stroške pobiranja cestnine in vzdrževanja AC 

Razmerje cestnine 0.053/0.056 0.053/0.060 0.053./0.070 0.053/0.080 
Rast cestnine v % 5.66 13.21 32.08 50.94 
Rast donosa v % 6.89 16.08 39.06 62.04 
Rast donosa na km AC % 6.89 16.08 39.06 62.04 

Razmerje med spremembo ravni cestnine In donosom 

I 

i 

80 

60 

40 

20 

0 

Razmerje cestnine in donosa 

cn oa 
6X041 

t? na 39.06 

i 

13.21 16-08 
5.66 6-8V 

0.053 / 0.056 0X153 / 0.060 0.053 / 0.070 

razmerje cestnine 

0.053 / 0.080 

□ Rast cestnine v % ■ Rast donosa v % 

Prikaz 1: Razmerje med spremembo ravni cestnine in donosom 
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Vsem poenostavitvam navkljub (vsi plačujejo enako cestnino, 
promet je konstanten, obseg vzdrževanja je dejansko prvih 
nekaj let manjši kot v poznejšem obdobju itd.) takšno poeno- 
stavljeno razmišljanje potrdi podomeno, da je avtomobilske 
ceste možno obravnavati kot gospodarski objekt in ne samo 
kot infrastrukturno naložbo celotne družbe. Slovenija kot 
investitor ali tuji koncesionar lahko najdeta tudi svoj čisti 
gospodarski interes pri gradnji AC. 

V Republiki Sloveniji je sedaj registriranih ca. 600.000 oseb- 
nih vozil; število avtobusov in tovornih vozil je doseglo raven 
ca. 50.000 enot. Poleg vozil z domačo registracijo imamo na 
slovenskih cestah vozila s tujo registracijo, ki jih ocenjujemo 
na ca. 20% števila vseh vozil na cesti. 

Znesek nadomestil za ceste v ceni goriva je znašal ca. 210 
mio ECU v letu 19893. V kolikor imamo razmerje 60:40 med 
porabo sredstev za gradnjo (vseh) novih cest in vzdrževa- 
njem cest za primerno, potem imamo letno na razpolago 
zgolj iz tega vira ca. 130 mio ECU ali v obdobju 5-8 skupaj 
650-1040 mio ECU ob nespremenjeni porabi goriva in deležu 
za ceste. 

Dodatna vlaganja v gradnjo AC na ravni 300 mio ECU (210 mio 
ECU od nadomestil za ceste v ceni goriva in 80 mio ECU od 
20% povprečne podražitve cene goriva) bi morala generirati 
dodatno rast slovenskega DBP v velikostnem razredu 
100-120 mio ECU letno (ca. 1% točka). 

B. Znotraj vsakega gospodarstva so vlaganja zelo pomemben 
generator razvoja in rasti, osnova, na kateri je zgrajena trd- 
nost gospodarstva. Vlaganja so vzrok in posledica rasti; po 

eni plati vlaganja pospešujejo razvoj sektorja 3 Lji 
skega subjekta, ki realizira investicijo, saj posP®^ 
vlaganj zagotavlja posodobitev proizvodne ali ' 
tehnologije, pomembno vpliva na dvig produktiv 
vosti in zanesljivosti izdelkov, občutno zniža Pr?'tn0upt 
ške z izboljšanim razmerjem med obsegom koro ^ 
Ijenih in zavrženih inputov in pomembno zn,Jj0S\ I« 
stroške izdelka, saj boljša kakovost in zane L, VW 
manj zelo dragih posegov pri uporabniku sam.®v'na< 
praviloma znižajo specifično porabo energen« i(|) 
realizirane prodajne cene proizvoda, podalj»3jo ^ 
funkcionalno življenjsko dobo izdelka ter zmzaj . 
nastanejo po končani rabi proizvoda, saj so sod0|Dravlj«( 

so posledica intenzivnih vlaganj, veliko bol) 
predelavo po uporabi (reacikliranje) kot so to iz° 0 
z bolj zastarelo prizvodno tehnologijo in iz ma 
materijalov. 

oSp0# 
Vlaganja so ravno tako koristna za podjetja 
sektorje, ki proizvajajo, vzdružjejo, tržijo H®. uporaf' 
postopke ali storitve, podjetja, ki izobražuje) ^ s(3r> 
nove opreme ali uporabnike izdelkov ali storite . 
tat proizvodnje na takšni novi sodobni oprem1- 

3 Banič I., Kebrič I.; Razvojna zasnova ter način delovanja in finansira- 
nja cestnega gospodarstva Republike Slovenije v procesu preobrazbe 
v tržno gospodarstvo; IER 1991 

Zaradi naštetih razlogov v vseh razvitih naC'°na pro^ 
drastvih vlagajo od 1/6 do 1/3 bruto domače« ^ 
(BDP) v razne sektorje gospodarstva, infrastruKi 
ostale sektorje negospodarstva. 

korel"^ 
Obseg vlaganj in raven BDP-ja sta direktno. 
države z velikim deležem investiacij (npr. vec * rastj W 
na BDP), izkazujejo tudi visoko splošno ra „0 viso^, 
v nasprotju z državami, ki imajo sicer re'a.<lV„ravilo|,lJ i fc 
vlaganj (merjeno na BDP) vendar izkazujejo P'. Iagi F 
raven BDP. Absoluten obseg vlaganj je za 
pomemben dejavnik razvoja držav. i 

u$n V % O"  
področje: 1981 1985 1988   
RAZVITA GOSPODARSTVA 21.2 19.6 21j_^, 
ES 20.4 19.1 
JAPONSKA 31.2 28.5 3t1__ 
ZDA 17.0 16.3 _J5^, 
SREDNJE RAZVITE DRŽAVE 27.2 22.6 24jU- 
NERAZVITE DRŽAVE V AFRIKI 19.4 10.4 14.2  
KITAJSKA IN INDIJA 27.9 33.3 31.8  
DRUGE NERAZVITE DRŽAVE 26.0 22.7 19b  

noyiouniUd o: 
razvoj relativnega obsega vlaganj v narodna gospodarstva, odstotni delež BDP za obdobie 1981-1988 

vir: World Tables 
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Podatki Svetovne banke dobro ilustrirajo pomen vlaganj; v preglednici je prikazan vpliv investicij na rela- 
wno rast BDP-ja. 

^Področje; 1981 1985 1988 

'edna letna stopnja rasti BDP 
* \ prispevek investicij rasti 
8DP je izkazan v % točkah 

letna 
rast v 
% 

prispe- 
vek % 
točk 

letna 
rast v 
% 

prispe- 
vek % 
točk 

letna 
rast v 
% 

prispe- 
vek % 
točk 

JAVITA GOSPODARSTVA 1.5 -0.4 3.4 0.4 4.3 2.1 
ES 0.1 -2.4 2.4 0.3 3.8 2.0 

JAPONSKA 3.9 0.9 4.7 2.1 5.7 4.6 
ZDA 2.0 1.1 3.6 -0.6 4.4 1.1 
SREDNJE RAZVITE DRŽAVE 1.8 0.5 3.0 -0.3 3.0 1.1 

J^RAZVITE DRŽAVE V AFRIKI -2.7 0.7 4.9 1.5 4.2 1.0 
J5UAJSKA IN INDIJA 5.5 0.5 10.9 8.8 10.8 4.1 

URU<3E NERAZVITE DRŽAVE 4.0 1.2 3.8 2.8 5.1 0.2 

fra,en y® J'®8* BDP v neki državi je praviloma močno 
Zavi i 9°spodarskega nazadovanja, inve- !'ihila 0d'eQoJra no vP,ivajo na rast BDP, saj pomenijo 

'° za finan
an,e sredstev, ki bi jih gospodarstvo lahko lranje poslovnega procesa. 

>voK°n lovena dot)ju nazadovanja pomenijo istočasno 
^Ise bjih na ra^v°inega obdobja gospodarstva; vlaga- 
9y>n

90sPodaJ»'e recesij lahko pospešijo proces preo- 
Vh°n 9°SDori 'n v nas'ednjem obdobju močno pospe- ,r«jŠi v ESI? rasti; dejansko je gospodarski vzpon 

"'asa ui»_ .or 1® v obdobju nazadovanja dosežena 

sfl ednica 4: vpliv investicij na rast BDP v obdobju 1981-1988 
v": World Bank 

C 

v'aganj. 

P 55bl#Pamo h* .analize Svetovne banke v preglednici 
Sta!' Pri raj ?.'nves,iciie občutno prispevajo pospešku Wi ®9a cikla ^l! " državah prispevajo investicije v času 

Slavni n 50-80% rasti (ES, Japonska); torej so Slavni n - —- ■ —v——, -v. 
Hi*.. gen®rator razvoja in rasti. 
!;i, Slovnic r?zv'tih gospodarstev (in med te lahko 
? v ! s° Učink''° 'e VP"V 'nvesticij na rast BDP nekoliko 

u Drirn V,to®t' hi,rost in obseg investicij manjši; "■aru je prispevek investicij k rasti BDP 
i v I 

so tud . 
Nizkih ''2s'edki raziskave EIPF4 o vplivu investicij 

Nov vi: "Nitk ' na razv°i slovenskega BDP; avtor 
,Wn®9a tra gradnje so pri dobavah repromateriala 
I1 Si, S|*N pan rnec? naib0|i neodvisnimi slovenskimi 
i' iunslika nr°9ar71'" vendar pa ».. .precej drugačna kot %je

3°siovansPr! odvisnosti od nakupov iz ostalih (nekda- 
drilrl rePublik kjer so bile slovenske nizke 

* K™ reProm»m mestu -(glede) globalne odvisnosti Niji ' Pfedmp,ateria'a na (nekdanjem) jugoslovanskem 
\i |' °brtno nakupa (uvoza) avtor omenja: gradbeni 

n'" ■ j *?r'Jve. inštalacijska dela v gradbeništvu, 
taelke črne metalurgije ter naftne derivate. 

j 
^»kl multiplikator pri nizkih gradnjah na Sloven- a flibanja 9/92 

Menimo, da izsledke lahko štejemo med direktne razloge 
pospeševanja obsega vlaganj v nizke gradnje v Sloveniji, saj 
lahko brez večjih težav »uvožene« materiale in storitve v več- 
jem delu nadomestimo z lastnimi viri in na takšen način 
pospešujemo novi razvojni ciklus slovenskega gospodarstva. 
Tudi avtor študije sklepa: ».. .da se multiplikativni vpliv dejav- 
nosti tega sektorja (nizkih gradenj) na slovensko gospdoar- 
stvo krepi«. 

Republika Slovenija je v letu 1991 izkazala BDP v višini 11.500 
mio ECU, po podatkih Banke Slovenije, kar je občutno manj 
kot v letu 1990. Znižanje BDP je večinoma posledica razmerja 
med jugoslovanskim dinarjem in konvertibilnimi valutami in 
tako tudi posredno z ECU, saj je v obdobju 1989/90 razmerje 
med valutami in dinarjem bilo zelo specifično (7 yudin 
= 1 DEM) v naslednjem letu pa je razvrednotenje dinarja 
opravilo svoje. Ravno tako je tudi leto 1991 posebno, saj je 
v tem letu izvršen prehod od dinarja na slovenski tolar (7/10/ 
1991). 

Relativni delež investicij v BDP se je v letu 1991 zvišal, mer- 
jeno na prejšnje leto, ker se je BDP znižal bolj kot raven 
investicij. Udeležba investicij v BDP se je povzpela na 18,7%, 
kar je obseg, ki je že skoi'aj primerljiv z evropskim povpreč- 
jem, vendar še daleč od 25% ravni, ki jo dosegajo srednje 
razvite evropske države. 

Delež investicij v promet in zveze je padel v obdobju 1990/91, 
udeležba cestnega prometa v investicijah kot deležu BDP pa 
se je znižala od 0,35% v letu 1989 na 0,28% v letu 1990 in na 
0,22% v letu 1991; to nižanje udeležbe je še toliko bolj 
neugodno, ker je v letu 1991 osnova od katere merimo 
manjša. Obseg investicij se je znižal za ca. 14,5 mio ECU glede 
na že doseženi delež v BDP v letu 1989. 

Republika Slovenija mora doseči udeležbo vlaganj v BDP na 
ravni srednjerazvitih evropskih držav v kolikor želi v dogled- 
nom času zmanjšati razvojni zaostanek in pričeti novi razvojni 
ciklus gospodarstva saj vlaganja, na tej razvojni ravni prispe- 
vajo 2/5 rasti BDP. Raven udeležbe investicij, ki bi jo Slovenija 
morala doseči se suče okoli 25% BDP, kar je 6 - 7 procentnih 
točk nad sedanjo ravnijo. V kolikor upoštevamo doseženo 
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raven BDP v letu 1991, predstavlja ta razlika dodatnih potreb- 
nih investicij ca. 700-800 mio ECU letno. Ne moramo realno 
pričakovati, da bo gospodarstvo, ki se ta hip bori za svoje 
preživetje lahko samo dodatno vložilo tako velik obseg sred- 
stev; edina realna opcija za racionalno porabo takšnega 
obsega dodatnih sredstev, v obdobju nekaj naslednjih let, je 
znatno povišati obseg vlaganj v infrastrukturo, posebno 
v cestno. 

Posebno velike potrebe so izkazane pri novogradnjah in 
obnovi avtomobilskih, magistralnih in regionalnih cest, saj 
obstajajo ocene o potrebi vlaganj ca. 5.000 mio ECU v Slove- 
niji. V kolikor upoštevamo investicijske vrednosti programa 
posodobitve slovenskih cest, ki ga je predložilo Ministrstvo za 
promet in zveze znaša predvideni obseg vlaganj samo v novo- 
gradnje in dograditev avtomobilskih cest ca. 2.000 mio ECU. 

C. Središčno je vprašanje kakšen je inflatorni učinek zvišane 
cestne in višje povprečne cene goriva? Predno analiziramo to 
vprašanje poglejmo kaj sploh inflacija je, kako je definirana in 
kako jo razumemo? 

Pojem inflacija temelji na anglosaksonskem izrazu inflated, 
napihnjen, v sami ekonomski teoriji pa je pojem s katerim 
želimo označiti stanje gospodarstva v katerem prihaja do 
naglega, zelo hitrega naraščanja obsega denarja v obtoku 
nekega gospodarstva, kar ima za posledico nagel padec 
vrednosti denarja In občutno rast cen za proizvode in stori- 
tve; direktna posledica inflacije je nastanek inflacijske spirale 
kjer si sosledno sledita pospešen dvig cen blaga in storitev ter 
plač in stroškov (inputov). Po tej definiciji je glavni poudarek 
pri spoznavanju inflatornih stanj na naglem večanju obsega 
denarja v obtoku (emisija denarja), naglem zmanjševanju 
njegove vrednosti in posledični rasti cen. 

Po drugi, nekoliko spremenjeni definiciji je inflacija defini- 
rana kot dvig cen blaga In storitev kot posledica prevelike 
potrošnje glede na relativni obseg razpoložljive ponudbe 

" cazpol® h) 
blaga In storitev na trgu ali stanje, ko je obs g s(orit„ 
vega denarja večji od obsega ponudbe di°9 iu. 
tr9u- jm 

Pri obeh definicijah izražamo stopnjo inJ'^C
k'o odstop 

deležih, v stopnji inflacije, ki označuje za ko ^,,,0 
spremenile maloprodajne cene blaga aii p ^ifii 
... nraiinin /ihrinhifi «1606 k0| 

JPOtl 
Sni 

Wer 

se spremenile maiupi uuajno 
blaga glede na prejšnje obdobje 9'e° čujeino kt| 
»merimo« stopnjo inflacije. Rezultate °*de na post«"1' »merimo« siopnju imiat.i|e. nciu.i«-- - 
% letne, mesečne, dnevne inflacije, pač 9le ienio 
merila oziroma časovne intervale, ki jih opa ^ 

Glede na stopnjo inflacije razlikujemo ln,?"j*'Vjn°acii8Jj 
ki jo praviloma razvrščamo med stopnje: ni (r0 št 
cija, hiper inflacija, galopirajoča inflacija a 
več mestna stopnja inflacije. 

Inflacijo ločimo tudi kot Inflacijo na .#4r*n'J£j*ane P",? 
(potrošnje, potrošno inducirano), stanje w .koV„o PJ: 
dostni ponudbi blaga in storitev in kot atro ,enef* 
stanje ki nastane pri nezadostni ponudbi su _nerjtof 
in delovne sile. V obeh primerih je sredi«cry « spoo» 
cije pomanjkanje določene kritične PrV 'ravnove5

rf 
sistem je v obeh primerih moten, "vr*®n"j»a »trin° 
stanja, saj pomanjkanje določene ponudbe 

V Sloveniji merimo stopnjo inflacije po °ke|Vn^uje zaJiin 
je v rabi pretežno tisti način pri katerem se k b|agaA <beni 
odstotkov so se spremenile maloprodajne c vj|0iti*£'% 
je indeks potrošnih cen. Samo meritev vrs v dogov"n ta in UBII. oainu molil«" d09u jI ?"l 
za statistiko RS, ki pri tem opazuje dolioce ^ nap ^ 
mednarodno usklajen nabor izdelkov in sto n8 p ta, 
spremembe cen posamičnih izdelkov, 9 nj0inflaCLff 
obdobje določa rast maloprodajnih cen, stop>0 »po "j 
jeno na tej osnovi. Temu naboru izdelkov P ^pep0^ 
košarica«, ki naj bi ponazarjala, simulirala n 
slovenske družine. 

Potrošna košarica v RS je sestavljena tako, da predstavlja: 

#v % 

hrana in pijača 36.8 

tobačni izdelki 6.8 

obutev 11.4 

stanarina 3.9 

kurjava 6.7 

stanovanjska oprema 5.4 

osebna higiena 5.6 

kultura 7.9 

promet in zveze 15.5 

skupaj 100.0 

Preglednica 5: Sestava potrošne košarice v RS 
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i Wiiii 1<0šarice, po kateri določamo stopnjo tekoče inflacije 
^Jrno v j~T av'lena tako, da se vse cenovne spremembe, ki jih 

prometa in zvez odražajo na tekočo stopnjo 
''temo h - upoštevamo, da je ta kategorija sestavljena ' aa I® vpliv sprememb cen prometa v velikostnem 

razredu spremembe cen v kulturi, tobačnih izdelkov, kurjave ali izdel- 
kov osebne higiene. V kategoriji promet In zveze 10 udeležene 
naslednje kategorije5: 

5 razvrstitev je povzeta po Statistični letopis RS 1991 

imetja in druge organizacije mestni promet 
ijtaniSkl promet cevovodni transport 
J^orski promet prekladalne storitve 

promet PTT storitve 
L®stni promfit samostojno osebno delo 

*5 
"n° „o«*, kategorije, njena »teža« so zelo različne 

i nr„- bl Posamične kategorije v generiranju 
nrii« 7^ bhko « voda a'' materialnih stroških. Za oceno 
i „ji !°lj prinifir,.6 uP°rabimo koncept družbnega proizvoda, 
.jCOrije »cestnm° posam'^no udeležbo. Tako je udeležba 

''"dfulho promet« v kategoriji »promet in zveze« pri Lih Da JJfS3 Proizvoda 38,4%, udeležba pri material- Pa 40,38o/o (v DP za leto 1989). 

jrs! k 
m otr? 

S cene 
Po,rebno poudariti, da se pod to kategorijo 

V1 P'evoza ev v Prome,u (cene javnega prevoza). 
K« ,r°5ekr>r Se P?iav|jata cestnina in cena goriva kot 
£i '0ritve n °Z a' ^e'e indirektno oblikujeta ceno 0rabe Ac eV0Za potnikov in b,aga. vP|iv spremembe 
.^bave sam"1 Cene 9°riva i® vsekakor manjši od vpliva 

Pr®vozniihe9a Prevozne9a sredstva, vzdrževanja in !k
s,r°5ei< 'n sredstev; nabavna cena vozila predstavlja 

'^jS,a stroJelf -a sa' ni sorazmeren rabi vozila, med- 

if.dn, 
?9a 

m 'ni Ponljriiv3 bi po te' de,iniciji (stanje, ki nastane pri lCt!Veh Drvi surovin. energentov in delovne sile) dvig 
C'9 ozirom rT,oral imeti za posledico zmanjšano n. zaradi tena 7V(»£ann nonurlho: v 

] sta »o"" 90riva in strošek uporabe AC variabilna 
ePa^ 2rnerna rabi prevoznega sredstva. 

&AC?ncenaj Vp-'v sPremembe zvišane pristojbine za 
Puti) "e.90riva s stališča, da so to vhodni potrošni 
- 1 n ^ analiziramo s stališča kakšen je njihov 

inflacije pridemo do presenet- 

pov- 
'•JilLrri0ramn',na' 2aradi tega, zvečano ponudbo; v tem !| ki N cen 9.0t°yiti dejansko deflacijski učinek takšne 
O''0! Drii °nva '.n cestnin. Dvig cen »redkih« dobrin je 
'fra* Var)ia Dr

em pri Postopkih stabilizacije prevelikega 
V6Vania r' procesih deflacije, »hlajenja« pregretega 
«1.,a Pa indicir Vporabe goriva, števila vozil in gostote 

9a sektnn do'oCeno »toploto« če že ne kar »pregre- 
)n 

r,a 9ospodarstva. 
j ^ 

^geppp
ov,J0 povdariti izrazito deflacijski učinek 
^!le In namenske rabe sredstev, ki jih 
a cesinina na AC In namenska obremenl- 

genn, „ Huvuarm izrazno aeiiacijsiu ucine* 
' Hi '" namenske rabe sredstev, ki jih 
'lih y Dnu cestnina na AC In namenska obremeni- 
^ >r#<l*tev ra,nl zanl<'' •*' lahko nastane na osnovi 

Vžh^I 9°n«rirana sredstva usmerijo v celoti za 
lahko:   

% 'avni 
SlM>,1:3oiJ!i0'aw' "fcinek rasti slovenskega BDP v raz- 

Ibkl.- na vložena sredstva (za vsakih 100 ECU 

&Hs, 

i iahl"" na vložena sredstva (za \  'ko poveča BDP za ca. 33 ECU); 

V»'CrM lrl p- 
t)p (brutnl?91 Se "Porablja kategorijo družbenega proiz- 0 oomači proizvod) 

- na drugi ravni posrednih učinkov pa zadosti gosta mreža 
AC zagotavlja občutno znižanje stroškov prevoza, ki pred- 
stavljajo pomemben del stroškovnih inputov In nižje soci- 
alne stroške zdravljenja in rehabilitacije zaradi zvišane var- 
nosti cestnega prometa. 

Ob našteti kategoriji predstavljata pomemben stroškovni 
input in je njihova »pocenitev« izrazito detlatorna. 
V nasprotju z rečenim pa nenamenska poraba tako generi- 
ranih sredstev deluje izrazilo inflatorno sajpovečuje pov- _ P° 
praševanje brez kompenzatornlh učinkov povratne zanke. 
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PRILOGA 3: VPLIV CESTNINSKIH POSTAJ NA PORABO GORIVA IN ONESNAŽEVANJE 

Pri enakomerni in ne prehitri vožnji porabi avtomobil najmanj 
goriva in najmanj onesnažuje zrak. V primerjavi z enako- 
merno vožnjo, avtomobil med ustavljanjem pred cestninsko 
postajo porabi manj goriva, manjše so emisije dušikovih oksi- 
dov in večje emisije ogljikovega monoksida in oglikovodikov. 
Pri pospeševanju je poraba goriva večja, večje so emisije 
dušikovih oksidov, kakšne so emisije ogljikovega monoksida 
in ogljikovodikov pa je zelo odvisno od pospeševanja. Zelo 
močno pospeševanje je v vseh pogledih neugodno. 

Kvantitativna ocena sprememb zaradi motenj cestninske 
postaje je težavna. Ne le zato, ker so razmere odvisne od 
načina ustvljanja in pospeševanja, temveč tudi zaradi tega, 
ker kompleksne odvisnosti med porabo goriva, onesnaževa- 
njem in hitrostjo avtomobila premalo poznamo. Omenjena 
odvisnost se določa eksperimentalno na kotalni napravi, na 
kateri lahko simuliramo različne načine vožnje. Načini vožnje 
pa so mednarodno standardizirani in simulirajo promet 
v mestnem in primestnem okolju. Testni vozni cikel je sestav- 
ljen iz pospeševanj v različnih prestavnih razmerjih, z vož- 
njami pri različnih stalnih hitrostih in iz pojemkov. Poraba 
goriva in onesnaževanje pa se določa za povprečje celotnega 
testa. Nekaj podatkov je na voljo tudi za različne stalne hitro- 
sti. Z razpoložljivimi podatki kljub temu obravnavanega pro- 
blema nismo mogli zadovoljivo kvantitativno obdelati. Morali 
bi izvesti poskuse na kotalni napravi, pri čemer bi morali 
posebno pozornost nameniti dobri simulaciji zračnega upora, 
ki ima v tem primeru zelo pomembno vlogo. 

Da bi razmere na cestninski postaji lahko bolje ocenili smo za 
različne razmere na cestninski postaji izračunali porabljeno 
energijo po parametrih prilagojenih osebnemu avtomobilu 
JUGO KORAL. Upoštevali smo delo potrebno za spremembe 
kinetične energije med pospeševanjem ter delo za premago- 
vanje zračnega in kotalnega upora. Predpostavili smo, da 
med pojemanjem vozilu ne dodajamo energije. Na ta način 
lahko dobimo samo okvirno predstavo o spremembah porabe 
goriv, ker parametrov motorja zaradi pomanjkanja podatkov 
nismo upoštevali. Rezultati za različne enakomerne hitrosti in 
različne moči pospeševanja so podani v prilogi. 

Iz rezultatov je razvidno, daje poraba energije z 0(( J* 
nja na cestninskivpostaji večja kot pri vožnji z z $ ( ■ 
merno hitrostjo. Že pri vožnji z enakomerno ni nat0{ 
h je poraba energije večja kot pri zaustavljanju^.^ 
nem pospeševanju do hitrosti 120 km/h. Pri Yie veči8 " 
ševanju pa je tudi v tem primeru poraba energij 
enakomerni hitrosti. lin.. 

upoštevat i slavji j 
;ato je poraba 9 „ 

Za oceno porabe goriv moramo 
motorja med pospeševanjem. Zato je kot" 
postanka na cestninski postaji dejansko ve 1 
podatki o porabljeni energiji. |ine 

Upoštevati moramo, da je motnja na ces,nJn^«snS!S 
na kratko razdaljo. Za porabo goriva in on sti.T0P1=0.3 
pomembneje s kakšno hitrostjo vozimo po avr(ivne -0( 
zujemo v spodnji tabeli, kjer so podane re t,0jane raJ5% 
porabe goriv in onesnaževanja na enoto P'e na 
za povprečen slovenski osebni avtomobil n. 

P09°n' nja $« 
Tabela. Primerjava porabe goriv in onesnažev3"^!!;1 33 
nih hitrostih vožnje. Za emisijo C02 veljajo ena 
za porabo goriva. 

Vpliv postankov na cestninskih postajah na Pj|T1 te5', 
onesnaževanje lahko določimo le s Pos® tni'lS'(l0u5' ■ 
kotalni napravi. Vsekakor postanek na o bjtpa ojU 

~:b. M0 n« bi " J j poveča porabo goriva in onesnaževanje, 
cestninskih postaj škodljivih posledic pr<- . it 
zmanjšala. Več bi dosegli z zmanjševanjem 

ne' 

Primerjava porabljene energije pri ustanavljanju in pospeševanju na cestninski postaji in nePr 

vožnji z enakomerno hitrostjo 

Hitorst na avtocesti 100 km/h 
Parametri avtomobila 
m = 100 kg masa avtomobila 
S = 2.2 m2 površina čelnega preseka 
c„ = 0.38 količnik zračnega upora 
ck = 0.02 količnik kotalnega upora 
Potrebna moč za pogon avtomobila pri enakomerni hitrosti 
100 km/h je 16.2 kW 
Pojemek hitrosti s 100 km/h na 0 km/h pred cestninsko 
postajo s pospeškom -1 ms'2: 
tu = 27.8 s čas ustavljanja 
su = 386 m prevožena pot med ustavljanjem 
Pospeševanje od 0 km/h do 100 s konstantno močjo 
A: P = 20 kW moč med pospeševanjem 
tp = 38.0 s čas pospeševanja 
Sp = 805 m prevožena pot med pospeševanjem 
B: P = 25 kW 
tp = 24.2 s 
Sp = 491 m 
C: P = 30 kW 
Tp = 18.0 
sp = 358 m 

p = 20 kW 
p = 25 kW 
p = 30 kW 

^ W = 65 kJ 
^ W = 93 kJ 
^ W = 135 kj 

Pri enakomerni vožnji s hitrostjo 100 km/h in 
metrih porabi vozilo manj energije, kot prl 

cestninski postaji. 
Hitrosti na avtocesti 110 km/h 
Parametri avtomobila 
m = 1000 kg masa avtomobila 
S = 2.2 m2 površina čelnega preseka 
cw = 0.38 količnik zračnega upora 
ck .= 0.02 količnik kotalnega upora lit r* miiiumir iMuaiiiega iij/i"*" A 
Potrebna moč za pogon avtomobila pri ena"1 

110 km/h je 20.3 kW.  5* 
         „ J^Tpred c Su 

Privzamemo, da med zaustavljanjem vozila motor ne posre- 
duje dela vozilu. Primerjamo razliko v energiji potrebno za 
vožnjo z enakomerno hitrostjo na vsoti poti med pojemanjem 
in pospeševanjem z energijo, ki jo vozilo porabi med pospeše- 
vanjem. Pri različnih močeh med pospeševanjem so razlike 
naslednje: 

.. 4# 
Pojemek hitrosti s 100 km/h na 0 km/h Prf" 
postajo s pospeškom - 1ms~2: 
tu = 30.6 s čas ustavljanja j0fn 
su = 468 m prevožena pot med ustavjjg^U--^ 
Pospeševanje od 0 km/h do 110 s konstantno c1 

A: P = 25 kW moč med pospeševanjem 
čas pospeševanja vgnje"1 

prevožena pot med pospese 
tp = 36.6 s 
sp = 855 m 
B: P v 30 kW 
tp = 25.0 s 
Sp = 563 m 

'C: P = 35 kW 
tp = 19.3 s 
sD = 426 m 
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dela Vg da m®d zaustavljanjem vozila motor ne posre- 
i»j°jenaif Primeriamo razliko v energiji potrebno za 

^ uS1'4![»i«,.. erno hitrostjo na vsoti poti med pojemanjem 
:n0>.j™ Z6nergi]0, ki jo vozilo porabi med pospeše- jo_w l(dnje. ""enih močeh med pospeševanjem so razlike 

A W = 36 kJ 
A W = 66 kJ 
A W = 81 kJ 

s4»!S 
'35 kW 

[lV>' ,rili (SSm1' vo^nji s hitrostjo 110 km/h in privzetih para- 
'Vflia #ri'nski postaj?Z"° man' ener9''e' kot Pr' ustavljanju na 

aut°Ces,i 1km/h 
^'»''OOOko la !!j rr,! s masa avtomobila 

Površina čelnega preseka 
vf«* >0.02 količnik zračnega upora 
■' ''lina mnf oli'nk kotalnega upora 
3 in oc ?a P°Qon avtomobila pri enakomerni hitrosti ^ i8 «5.1 M 

iS?®« 

Pospeševanje od 0 km/h do 120 s konstantno močjo 
A: P = 30 kW moč med pospeševanjem 
tp = 37.6 s čas pospeševanja 
„= 976 m prevožena pot med pospeševanjem 
B:P = 35 kW 
tp = 26. 6. s 
Sp = 659 m 
C. P = 40 kW 
tp = 20.9 s 

Privzamemo, da med zaustavljanjem vozila motor ne posre- 
duje dela vozilu. Primerjamo razliko v energiji potrebno za 
vožnjo z enakomerno hitrostjo na vsoti poti med pojemanjem 
in pospeševanjem z energijo, ki jo vozilo porabi med pospeše- 
vanjem. Pri različnih močeh med pospeševanjem so razlike 
naslednje: 

P = 30 kW 
P = 35 kW 
P = 40 kW 

AW = 27 kJ 
AW = 15 kJ 
AW - 35 kJ 

flerM!33.3s
POspešk°m -1ms 2: 

s 120 km/h na 0 km/h pred cestninsko 

'as ustavljanja 
Prevožena pot med ustanavljanjem 

Pri zelo zmernem pospeševanju je postanek na cestninski 
postaji celo energijsko ugodnejši od enakomerne vožnje pri 
razmeroma visoki hitrosti 129 km/h. 

Potrebna za vožnjo in energija na prevožen kilometer pri vožnji z enakomerno hitrostjo 

i.l *loooL^obila 
masa avtomobila 
Površina čelnega prfeseka 
količnik zračnega upora 
količnik kotalnega upora 

P 
(kj/km) 

W/s 

✓ 

0.55 
1.17 
1.92 
2.87 
4.07 
5.60 
7.50 
9.86 

12.75 
16.20 
20.30 
25.10 
30.70 
37.10 
44.45 

200 
211 
230 
258 
293 
336 
385 
443 
510 
583 
664 
753 
850 
954 

1067 

"^Sj^SpREMINJANJE ODNOSA DO CESTNINE V NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH 

Cln9 v nekaterih državah 

^waciiske s'tfn? ne pozna prometnih zastojev. Posebne 
'n ob i,„ e (bistveno cenejše) dovoljujejo vožnjo le 

't I EM dra> nCU 'edna> normalna številka je cca. 12000 
S' "r?strict'

a' dodatno mora vsak voznik, ki želi vstopiti 
i^Elu i Se ruione" v času jutranje ali večerne konice in 

ai?a.ia<Jnevn tnih ,reh Potnikov v vozilu, plačati cca. 
Sk!al(siie t plake,° oz. 60 DEM za mesečno. To velja 
Sle l 2 račun 'P Pa le prvi korak- Napovedujejo, da bodo 
V 'B iri kni t sPrern,iali s koderji opremljene avto- 

®riu 7 0 'asa v°zila vozijo v mestnem področju. 
>h Pr'SDfiuUi?0rabo ceste bodo potem morali plačati ng vek. Podobne načrte kot Singapur ima tudi 

sirri sari6 ces'nina na cestnem obroču za 0 ob delavnikih med 6.00 in 17.00. 
vstop 

V ZDA je v teku razširitev SR91 (State Road 91) v bližini Los 
Angelesa, ki bo namenjena samo osebnim vozilom. Cestnino 
bodo plačala vozila z manj kot 3 potniki, za druge (t. i. HOV- 
High Occupancy Vehicles) bo uporaba ceste brezplačna. 

2. Druge usmeritve v zvezi s cestnino v nekaterih državah 

Nemčija: 

Zvezni finančni minister VVaigel je 16. avgusta 1992 najavil 
uvedbo cestnine na avtocestah v obliki nalepke (t. i. vignette) 
po švicarskem zgledu še pred zveznimi volitvami 1994. 

Prometni minister Krause meni, da je uvedba cestnine na 
avtocestah del njegovega prometnega koncepta, ki pa mora 
biti evropsko usklajena. Brezplačne uporabe avtocest si Nem- 
čija ne more več privoščiti. Cestnina bi bila najprej uvedena za 
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tovornjake, Krause pa računa, da naj bi najpozneje do leta 
1996 z vstopom Švice, ki že danes ima cestnino v ES, uvedena 
tudi za osebna vozila. 

Nemško časopisje že najavlja uvedbo nalepk za uporabo 
avtocest v I. 1994, ki naj bi za osebno vozilo stale min. 100 
DEM letno. 

Madžarska: 
Pripravljajo se na izgradnjo cestninske avtoceste Gydr-av- 
strijska meja. 

Poljska: 
V teku je proučevanje uvedbe cestnine na avtomobilski cesti 
Tornow-nemška~meja (coa. 530 km). 

Avstrija: 

V teku je proučevanje razširitve cestnine na večino avtocest- 
nega omrežja. 

V izdelavi je pilotski projekt za opremo ene avtoceste (Tauer- 
nautobahn) z napravami za plačevanje cestnine brez ustavlja- 
nja. Pilotski projekt teče na proučevanju elektronske kartice 
z možnim čitanjem in vpisom. Oprema, ki bo uporabljena pri 
tem projektu ustreza evropskim standardom za tovrstno 
opremo (projekt Pamela v sklopu ES). Stroški pilotskega 
projekta so 30 mio ATS. 

ZDA: 

V preteklosti je zvezna zakonodaja prepovedovala uporabo 
zveznih fondov pri gradnji cestninskih cest. Pozneje je bila ta 
prepoved omiljena z zahtevo, da se pri projektih cestninskih 

cest, kjer su uporabljeni tudi zvezni fondi, od P"^ ii* 
držav zahteva obljubo, da bodo ukinile F® oHnj0 To' ' 

njihovo 'zg^SnemsP 
ir>3 na le DO SO""® rti 

bodo s cestnino pokriti krediti za . 
v nekaj primerih tudi zgodilo. Večina pa je po ve 
ki je bil odločen v korist teksaške cestninske 
Turnpike Authority), cestnino ohranila za 
izboljšanje obstoječih cest. 

(I»^ 

kjj 
rtatioft 

L. 1987 je bil v okviru predpisa Surface Tran
|^'|3iiofi,c'^ 

uveden pilotski program cestninskih cest, k!er' aProt 
črpati zvezna sredstva do višine 35%. V okviru y Hnj 
je bilo odobrenih 8 odsekov cestninskih cest. 

• -j 5pre',w7',ni 
Izkušnje iz tega programa, ekonomski raziiog. ^ u,|( 
odnos do cestnine pri prebivalstvu in tehnoio „odrtiftiu tem P' ,odi«k 
povzročili spremembo zvezne politike na 
Februarja 1990 je zvezno transportno m'n. 7.|<on 
nove koncepte, ki so bili I. 1991 vključeni v kinjens 
Transportation Assistance Act. Sedaj ni sarT? itvjjo c* 
nja obveza posameznih držav v zvezi z ukin_.fn jn |o^ 
ampak je vključena spodbuda, da naj bo držav ,nin0!' lil«! s-4«-»rvt ti^Ain ma4hapI I lW9lAnl3 Citdlv 

s** 
' ol 

v- i d 
lok»t»!«n 
C*?i 

vladam omogočena večja možnost uvaian,a
k"~jih fin' 

dobivanje sredstev za transport tudi takrat,, ^ o$ h 

#»0 

uuuivan|o siouami 10 iiano^uii iuu. » litika 1al ,1 k 
iz zveznih fondov. Zvezna transportna P01 ' ortrih 
možne ovire za privatno sodelovanje v transp 
stih vključno s cestninskimi cestami. 

Argentina: 

Pričetek uvajanja cestnine na cca. 10.000 km r:enje. ^ 
onalnih cest I. 1990 je povzročila veliko razD i. (e(]1 
cestnin niso poznali. V mnogih primerih. Je ^jn| pi 
ceste, ki niso imele alternative. Kljub neka)ffi 
uvajanja zaradi ponovnega pregleda koncesio 
sedaj postopoma nadaljujejo. 
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ation ibliann 2manjšana proračunska sredstva za 
^si^innjene občine? 

-i f  

feiEN.ta! 

iroj" 

•»»j na mr r ®amo#'oJne poslanske skupine je že 21. 
■en* Jtni ra»i0n'

n ,r8,vo za finance naslovil vprašanje, da 
faz"0! "'njega r»n.,ki^rad' ^terih je po zadnji renominaciji 

« ""»niš« k69a proračuna ljubljanskim občinam in 
?* občiL " obseg javne porabe, glede na druge slo- 

»i k4'" obson , mreć> ljubljanskim občinam in mestu so 
n\Tol*lnam 9Javne Porabe le za 32,7%, drugim sloven- 
"e!» v'«Duh?iL Za 44,3°/o- Nikakor ne more biti sprejem- 

^ * ileiaunlv onomo9°ća •"»»•u Ljubljani normalno 
n 

0 *kuia r ,na ravni, ki je bila dosežena. Mini- 
5 rB,^?c alrea|lstlčno politiko po njihovem mne- 

S h "'n ki n« Pečine * manj razvitimi ter tako na znani 
9 . ®niu no f n®i'6PSe definira Markovičeva prispodoba 

'n iniciati °S ,adl' v konvoju, destimulirati spo- ^ °«vne občine. 

„ S z^oDrprt3^3 za ,inance je: 
l«i», 1(6inoh^i8 iVa^' 0 m°žni rasti javne porabe na ravni 
{(J"16 Driavni ''*' i'b ugotovi Vlada republike Slovenije in 

'rf l)r»Ustre*ne i??*' Minis,rstvo za finance za občine pri- 
po? 0 Proračunsk doloćenega obsega javne porabe za 

Rovanju 
prejel skiorTa^ne.9a Proračuna za leto 1993 je Državni 1 "'Tačunck-' ie potrebno občinam, ki so po pov- 

JliŠkim Porabi na prebivalca v Republiki Sloveniji 
itu"u PorahnP°u?re'iem' zagotoviti v izhodiščni osnovi nsl<e Dnr=kf za leto 1993 vsaj 90% povprečne * Porabe na prebivalca. 

<2* je vlado ■an'u Predlo m naše min'strstvo zadolžil, da pri ral)6 >an , državnega proračuna v okviru bilance 
tiih ali Da 9 v! Potrebna sredstva za realizacijo te 

klance iaravi ustrezno prerazporeditev sredstev 
W MubliinVne porabe občin. Ker so ljubljanske občine 
Si, 'ern, bi hiin Proračunski porabi nad republiškim 
O*8ti prav "Potrebno ustrezno osnovo porabe za leto 
Cp^orafllr,[?l'l■^r,, da bi lahko povečali osnovo občinam, 
k v se u Unsk" por=h;  -■   — 
5jbližki bjf

ois.kala  .  
prebiva?1' kar i® občinam, ki so po proračunski 

^jdiSčni od t3 P°d reput,liškim povprečjem, že 

porabi bile pod republiškim povprečjem, 
z zagotovitvijo dodatnega denarja 

,j M,®cnj OHe* 4
r, ' W^UWII9IMIII puvpicv/joill, tO POV0- 

,etom iglo rast' iavne porabo za leto 1993 v pri- 
rejern 

'^il<e sCn?,na 0 izvrševanju proračuna in o proračunu 
C ol°čbah i>oZa let0 1993 (Uradni list RS št. 22/93) so 
\l °b|ikovani ln 40 Clena resorna ministrstva zadol- 

in on."., ,mer'l za naloge na področju družbenih 
financirajo iz 
pristopila vsa 

1992. 

®n*W ir> za naloge na področju 
"'Strel. Prorals?n infrastrukture, ki se fin 
* a> vendar v' K oblikovanju meril niso pristopila vss 

V^Pokazgli !.So Prvi predhodno zbrani podatki po mini 
1,0 te naio„ Potrebovali znatno večja sredstva z£ naloge. 

o? 
u9°tovi|a h ' oblikovanja meril razpravljala na dveh 

%lik 1Podatir- 'e PO'rebno delo nadaljevati, dokler ne 
Podati,;1 _° moini uskladitvi javne porabe na ravni 

i cen so bili znani koncem meseca 
je ponovno pristopilo k dokončni Vte"! ,akrat 

% nal°ge. 
I 

Vl5,rstvo e2
razP°ložljivih sredstev za javno porabo občin 

Srii0|?virii ka»J'nance resornim ministrstvom določilo 
'fita-'i® za nrfre so lahko oblikovali finančno ovredno- 

^ Dn1' Za fin 6 proračunske porabnike. Poeno- 
'al)e sn i anO'ranje posameznih nalog na področju 

učinek. Zaradi zatečenega stanja in različnega financiranja 
posameznih nalog v preteklih letih so nekatere občine po 
oblikovanih kriterijih pridobile večja finančno ovrednotena 
merila, kot je bilo republiško povprečje. 

Pri oblikovanju kriterijev so bila posamezna ministrstva samo- 
stojna, vendar so težko upoštevala specifičen položaj posa- 
meznih občin. Za določen del javne porabe ni bilo možno 
oblikovati ustrezna merila, zato se je ta obseg javne porabe 
povečal vsem občinam linearno. Seštevek linearno oprede- 
ljene javne porabe, vseh finančno ovrednotenih meril resor- 
nih ministrstev in ocenjenih sredstev za poračun plač po 
sklepu Ustavnega sodišča za leto 1992, izplačanih v letu 1993, 
je Ministrstvo za finance upoštevalo kot določen obseg javne 
porabe občin za leto 1993. Skladno z ocenjenimi prilivi pri- 
hodkov do konca leta je občinam tudi nakazovalo akontacije 
finančne izravnave. 

Vse izračune sta obravnavali in sprejeli komisija Vlade Repu- 
blike Slovenije za področje javne porabe v občinah, ki je 
sestavljena po regionalnem načelu in vlada. Izvršnim svetom 
skupščin občin so bile poslane vse tabele z ustreznimi prilo- 
gami izračunov resornih ministrstev 25. 11. 1993. 

Zaradi izenačevanja v povprečni proračunski porabi na prebi- 
valca v pričetku leta in oblikovanih meril resornih ministrstev 
imajo občine določen obseg javne porabe zelo različen. Pri- 
merjalni podatki o rasti javne porabe po občinah nam v okviru 
globalno opredeljene rasti za leto 1993, v primerjavi z letom 
1992, kažejo zelo različno rast javne porabe občin v letu 1993. 

Iz poslanih podatkov občinam je torej razvidno, da je Ministr- 
stvo za finance samo operativno skrbelo za nemoteno financi- 
ranje javne porabe občin. Vsi izračuni za leto 1993, ki jih je 
pripravilo Ministrstvo za finance, so bili pripravljeni korektno, 
na osnovi sprejetih sklepov in usmeritev v Državnem zboru. 
Med letom je usklajevalo sredstva med ministrstvi v okviru 
bilance razpoložljivih sredstev za javno porabo občin in opre- 
deljene finančne izravnave v državnem proračunu za leto 
1993. 

Ljubljanskim občinam smo v letu 1993 tekoče mesečno naka- 
zovali akontacije finančne izravnave in tako omogočili nemo- 
teno financiranje nalog na občinski in mestni ravni, čeprav 
niso imeli v vseh občinah in mestu sprejetega proračuna. 

Se odnosi s Hrvaško urejajo v pravem času? 

BRENE ERŽEN, poslanec Samostojne poslanske skupine, je 
7. 2. 1994, na predsednika vlade naslovil naslednje vpraša- 
nje in sicer, da pojasni razloge za podpisovanje sporazumov 
s Hrvaško in obiska v Zagrebu v tako mednarodno-politično 
neprimernem trenutku, ko Varnostni svet OZN, velesile in 
EU grozijo z gospodarskimi sankcijami oz. blokado zoper 
dejanja, ki hrvaško vodstvo diskreditirajo in mu jemljejo 
ugled v očeh mednarodne skupnosti. 

Prepričani smo, da bi naj bolj premišljeno presodila, v kate- 
rih mednarodno-politlčnlh trenutkih naj naša država ureja 
splet posameznih odnosov s sosednjimi državami. Podpiso- 
vanje sporazumov Slovenije s Hrvaško, v trenutku, ko med- 
narodna skupnost grozi Hrvaški, daje vtis, kot da naša Vlada 
soglaša z dejanji Zagreba v BiH oz. z realizacijo beograjsko- 
zagrebškega dogovora o razdelitvi vpliva in ozemelj na 
območju nekdanje Jugoslavije. 

Takšno ravnanje v sedanjem političnem trenutku ocenju- 
jemo kot nepremišljeno in enostransko, ker praktično 
postavlja Slovenijo na stran države, ki z vojaško silo interve- 
nira v državi, katero je priznala tudi Vlada RS. 
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Vlada mu je odgovorila: 
Krepitev odnosov s sosednjimi državami je ena od pomemb- 
nejših zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije. K ure- 
janju dvostranskih odnosov z Republiko Hrvaško pa je Vlado 
Republike Slovenije v začetku tega leta še posebej vzpodbujal 
tudi Državni zbor Republike Slovenije. 

Za razliko od odnosov z drugimi sosedami, so odnosi Repu- 
blike Slovenije z Republiko Hrvaško v glavnem še neurejeni, 
še posebno na normativnem področju, saj s Hrvaško Slove- 
nija v medsebojnih razmerjih ne more naslediti mednarodnih 
sporazumov nekdanje Jugoslavije. V interesu obeh držav je, 
da se urejanje medsebojnih odnosov pospeši, ker je to osnova 
za kvalitativni in kvantitativni dvig sodelovanja, ki je v upada- 
nju na vseh ravneh. V 1993. letu se je npr. trgovinska menjava 
med sosedama v obojestransko škodo zmanjšala za tretjino. 

Da bi pospešila urejanje in reševanje odprtih vprašanj med 
dvema državama, sta se 25. januarja 1994, ob delovnem obi- 
sku predsednika hrvaške Vlade Mag. Nikice Valentiča v Ljub- 
ljani, predsednika Vlad Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške dogovorila, da pristojni resorji obeh držav poizkusijo 
kar najhitreje dokončno uskladiti čimvečje število že predlo- 
ženih sporazumov. Poleg tega je bilo dogovorjeno, da se 
bosta predsednika Vlad ponovno sestala 7. februarja 1994 
v Zagrebu, če bo večina predloženih sporazumov do takrat 
pripravljena za podpis. Obe strani sta ocenili, da bi, ob sicerš- 
njem počasnem napredku pogajanj, le na ta način lahko 
zagotovili potrebno dinamiko usklajevanja predloženih spora- 
zumov in vzpostavili vzajemno zaupanje in nujno politično 
voljo za napredek v pogledu dogovorov o reševanju tudi 
ostalih odprtih vprašanj. 

Glede na to, da sta obe strani v skladu s predhodnim dogovo- 
rom, uspeli uskladiti omenjenih šest dvostranskih sporazu- 
mov, je slovenska stran spoštovala dogovor in 7. februarja 
1994 podpisala te sporazume v Zagrebu. Z ozirom na medtem 
nastale neugodne mednarodno-politične okoliščine pa je ob 
tej priložnosti izrazila tudi zaskrbljenost zaradi razvoja 
v Bosni in Hercegovini. 

Nadaljnji razvoj dogodkov je potrdil to našo odločitev. 

O dokupu delovne dobe hrvaških državljanov 
v Sloveniji 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, ]• 17. 1. 1994 postavil 
naslednje vprašanje: 

Sprašujem Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve, 
zakaj dovoljuje hrvaškim državljanom, dnevnim delovnim 
migrantom iz Hrvaške, da lahko v Republiki Sloveniji kupu- 
jejo delovno dobo Iz naslova študija ter služenja vojaškega 
roka? 

Imamo podatke, da so v letu 1992 In letu 1993 naslednji 
zaposleni delavci, migranti Iz Hrvaške, odkupili delovno 
dobo v naši driavl: 

Vsi so zaposleni v Nuklearni elektrarni Krško. 
- Aralica Josip, namestnik glavnega direktorja, 
- Pavllć Josip, strokovni svetovalec direktorja, 
- Perhanlć Hrvoje, bivši tehnični direktor, 
- RelJIč Željko, vodja into službe, 
- Sever Mar|an, direktor nabave, 
- Slnovec Đurđica, prevajalka, ter 
- Keler Ivan, referent, ki nima več delovnega dovoljen|a in 
nI več dnevni migrant 

Zahtevamo, da ministrstvo razveljavi navedene odkupe 
delovne dobe ter prepreči morebitne nove nakupe delovne 
dobe tujim državljanom! 

Prav tako zahtevamo, da Inšpektorat za delo pri območni 
enoti Zavodu za pokojninsko In invalidsko zavarovanje 
v Novem mestu preveri morebitne druge nakupe In prepreči 
nove nakupe delovne dobe. 

iiti 
love 

Ji o 
Ministrstvo za delo, družino in javne socialne zadeve jj? 
VOri,°; oP** 
Na poslansko vprašanje, ki ga je postavil P0®'^gZi j 
zbora Republike Slovenije g. Zmago Je|inC'c Vbe po 
hrvaških državljanov do dokupa pokojninske o 
skih predpisih, dajemo naslednji odgovor:   
Po določbah 214., 215 in 216. člena zakona o p°* ^94)» 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. i«-»jtvez«11" 
dokupi pokojninsko dobo oseba, ki je v čas" *n kemu ^ % 
za dokup vključena v zavarovanje pri slove oZjronU i1 sah 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ^ 
njem že uveljavila pravico do pokojnin- 
pomembno, ali ima zavarovanec tudi slovens* ^ ^ 

Glede na navedeno zakonsko ureditev '.ahk° 
Ijani, ki so zaposleni v Republiki Sloveniji ijj k ^ do*11 ^ 
invalidsko zavarovani po slovenskih pr®oP in 5^ gne 
pokojninsko dobo. Ministrstvo za delo, dr^. aati raz,e

(Jsuni 
zadeve zato ne more razveljaviti oziroma preo y. zap8' 
tve sklepov, po katerih so hrvaški dr' k o dot)0 

v Nuklearni elektrarni Krško, dokupili pokojni ^ 
kot se to zahteva v poslanskem vprašanju. 1^ 

 -—Jjed 
Bodo odgovorni organi ukrepali ob s. 
poslih v mariborskem Intesu? ^ 

m ** ^ 
JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je v »v°i(® ,a opj 
postavil ga je 23. 1. 1994, med drugim P°~,_w«nl*1 ® k, 
na »čudna« dogajanja v Intesu, še zlsti P031 ® 
sko firmo Inter-pasta. ^( 

Vprašal je kaj bo v zvezi s tem naredilo ^ jj« 
notranje zadeve in Ministrstvo za ekonom ^»UL ® 
razvoj, ki spremlja lastninsko preoblikovanj1 p pW 1 
v tem primeru šlo za odliv kapitala v drug ^ 
zaradi namerno napačnih kalkulacij? ^ 

1 je odgovoril"1 & Ministrstvo za notranje zadeve mu j 

Na poslansko vprašanje g. Jožefa KOCUVANA 0^ sisj ^ 
stih pri odlivu kapitala v tuje podjetje v P° n0trafli8 

Intes Maribor, Mlin Testenine Ministrstvo za 
odgovarja: t\ L 

*l| 
Kriminalistična služba Ministrstva za n?.tr.^nL,s|ihv v 
1993 dobila podatke o domnevno škodljivin *5^ k 
INTES MLIN TESTENINE, in sicer o izvozu "z8pt» ^ 
skemu poslovnemu partnerju, pri katerem n 'v0 us'y d, 
nastala večja škoda, in poslovanju INTESA z a gs' n, 
nim by pass podjetjem INTER-PASTA, ki s 
avstrijski partner in eden od vodilnih delavce 

Vsi ti podatki so še nepreverjeni, obstajajo P 
da so bila storjena kazniva dejanja zlorab® P ^ bi I' 'n 
odgovornih oseb ali druga kazniva dejanja, k iti 
vodilni delavci INTESA. ^ ^ 

O kompenzacijskih poslih INTESA s hrvaško ^ 
do sedaj nismo dobili nobenih podatko^' s|u2 j 
zadeve pa bo preverila Uprava kriminalist' nja zs0 j., 
Maribor v sodelovanju z Ministrstvom za n° 

 -"jSr 5 
So telefonski pogovori o parlamentu 
Skovani? 

BENJAMIN HENIGMAN, CIRIL PUCKO In Jn^a9 H' 
poslanci SKD, so 28.1.1994 predsednika v 
Rigelnika vprašali: ^ i 

»Ali je res, da se vsem telefonskim 
parlamenta na Šublčevl 4 in Tomšičevi 
roma se vse tel. razgovore snema?« 
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je#,jj^ovor pritrdilen, vas sprašujemo, komu to služi in 

1 "'»mo prejeli. 

v°0,iMim *nl od9°vor- lak 18 9®neralni sekretar državenga zbora Bogdan 

ins*1 

»U* 

r\ - 
u"»- r*avnega zbora mag. Herman Rigelnik mi je 

um v , N® v zvezi s prisluškovanjem telefonskim 
PoslovrTtr Državne9a zbora. Ker je v skladu s 26. 
Postavit'i Državne9a zbora poslansko vprašanje Osebno na V,adi ali posameznemu ministru, se obra- a vas z odgovorom na postavljeno vprašanje. 

v stavbah na Šubičevi 4 in Tomšičevi 
ćaći "skih 
zv«i ^snern'a ^°Vorov v stavbah na Subičevi 4 in Tomšičevi 
.„»i !°stio ni'i,„rav »ako se pogovorom ne prisluškuje, vsaj ne 
w%k 'Z VOds,va Državnega zbora. 

fc)',ev sodi^''0 z vašim vprašanjem izvedeti, ali obstaja 
Iuh!"®"1 zbor ° prislužk°vanju kateremu od telefonov > ^ah 0riavn

u' vam moram sporočiti, da s takimi podatki <-/(« nega zbora ne razpolagamo. 

- i^ava*re<! Rr.    
ji Sredstva? Prora^unski denar in druga 

  

^'»to« uif!?8'anec iz Demokratske stranke, je 28. 
iK1 "i 8 mini8,r#,vo za "nance vprašal: 
r^Slfc-«' 'redstvi razpolagajo vlada oziroma 

»nI2 drunimi , Se njim podrejeni organi, ustanove in 
®<Xlaoul> ml 8redstvi pa še nekateri zavodi, ^ ore na naslednja vprašanja: 

Oi®n',6nla°« p'ihaia do tako imenovanega »vrtenja« ali 
kAi» P0|®m8»n[kraćun8lt'h in drugih javnih sredstev 
jS^ 

v|«de? h Porabnikov proračuna, skladov ali celo 

^|lloC0|n
#

k
oi®n,a Prihaja, 

j,l «,||. KOn,u ne? Po kakšnih kriterijih? 

$ °br®8ti pri teh posojilih; so višje ali nižje od 

t (fcSn« j), Jg^U8,no uporabljati proračunska sredstva 

kdo odloča o tem, komu bo 

enltiin" 88 s,ekaJo dohodki od obresti, če na ta 
'te.i n,®> ali .i" 8reds*va posamezni porabniki prora- lavke? "Porabniki proračuna na ta način zvišu- 

s podatki o tem, da se domnevno 
I" ini?'e,iem i« z "epovratno finančno pomočjo neka- 

5» W"°1, v l-, Ce'o političnim strankam ukvarja kak ov? »erega se stekajo sredstva Iz obveznih 

K>«. 

i,J'na u |. ioni zakonom o izvrševanju proračuna in 
'\a

Sr6dstva t? uPravlja Ministrstvo za finance. Prosta 
''Stir'^Poiaari *ra'° ^iti naložena tako, da so lahko 

j. °stitnj de' 
6 se Pokaže potreba. Prihodki od uprav- 

it V^ik n'mi sredstvi se vplačujejo v proračun. 

1 ''nance mu je odgovorilo: 

Sun V ^adu ®reds,vi na računu proračuna in računu 

3?>i^ProČUnskih ^>.,16 r," pr°računa sredstev lahko v skladu z Zakonom 
... |8 

a RS uporabljajo sredstva proračuna .. -m 8 v primeru, če je tako določeno s poseb- 

VSica ns 

"Nem, plasira likvidnostnih presežkov prora- 
mveč jih v skladu s sprejetimi kriteriji 

deponira pri bankah (kriteriji so opisani v naslednjem 
odstavku). Sredstva na žiru računu posameznih porabnikov 
proračuna se dnevno vključujejo v depozit pri Banki Slove- 
nije, tako da Zakladnica RS po izvršenem nakazilu na žiro 
račun posameznega ministrstva (le-to je izvršeno na podlagi 
pismenega zahtevka uporabnika in v skladu s sprejetim prora- 
čunom za določeno leto) nima več vpogleda v promet po žiru 
računu posameznih uporabnikov proračunskih sredstev. 
Glede na visok nivo depozitov uporabnikov proračunskih 
sredstev pri BS, ki se obrestujejo po zelo nizki obrestni meri, 
predvsem pa zato, da bi dosegli najoptimalnejše upravljanje 
s proračunskimi sredstvi, se je Ministrstvo za finance v febru- 
arju tega leta povezalo z Banko Slovenije in SDK z namenom 
dnevnega spremljanja prometa in stanja po teh računih. 
Naslednja faza pa bo zapiranje posameznih računov uporab- 
nikov proračunskih sredstev in uveljavitev enega samega 
računa tako za izvrševanje proračuna kakor tudi za druge 
porabnike proračunskih sredstev. 
Deponiranje proračunskih sredstev vrši Zakladnica v skladu 
s priporočilom Vlade RS, da s svojo politiko deponiranja 
likvidnostnih presežkov proračuna prispeva k splošnemu zni- 
žanju obrestnih mer in obrestne mere na medbančnem trgu. 
S 1. 12.1993 so bili vpeljani novi kriteriji za pridobitev depozi- 
tov iz likvidnostnih presežkov proračuna: 
a. Osnovni kriterij: pridobljena poroštva države za odobrene 
kredite v skladu s sklepom Vlade, z dne 4. 11. 1993, o spre- 
membah in dopolnitvah sklepa o merilih za dajanje poroštev 
za posojilne in druge obveznosti pravnih oseb v letu 1993, pri 
čemer je delež depozita v danem kreditu banke odvisen od 
deleža rizika, ki ga v poroštvu nosi država in realne obrestne 
mere za del kredita s poroštvom države. 

delež rizika, ki ga v poroštvurealna obr. m. 
nosi kredita 

delež depozita 
država banka s poroštvom v kreditu 

države 
80% 
70% 
60% 
50% 

20% 
30% 
40% 
50% 

10% 
11% 
12% 
13% 

50% 
40% 
30% 
20% 

b. večerno vključevanje: v vključevanje nočnih depozitov 
proračuna so vključene banke v sanaciji, ob plačilu davkov 5. 
in 20. v mesecu pa še davek bank, katerih delež odliva sred- 
stev iz njihovega potenciala v teh dneh predstavlja najmanj 
2% od prihodkov proračuna iz tega naslova. 

c. nadomeščanje dražjih virov: v okviru razpoložljivih presež- 
kov proračunskih sredstev lahko za največ sedem dni in po 
predhodni najavi pridobijo depozite tudi banke: 

- z najetim likvidnostnim kreditom Banke Slovenije, in sicer 
le v primeru, da potem v celoti poravnajo obveznosti do BS in 
- neto dolžnice na medbančnem trgu za zamenjavo kreditov, 
ki jih je morala banka najeti po ceni nad povprečno doseženo 
obrestno mero (objavljeni podatki BS za pretekla dva delovna 
dneva). Banka z najetim depozitom za zamenjavo dražjega 
likvidnostnega kredita lahko v tem obdobju plasira sredstva 
na medbančnem trgu le za čez noč in po enaki obrestni meri 
kot velja za prejeti depozit Ministrstva za finance, upoštevajoč 
stroške obvezne rezerve in plačilnega prometa SDK. 

Istočasno z novimi kriteriji je začel veljati nov Sklep o obresto- 
vanju plasiranih presežkov proračuna, po katerem tako za 
depozite iz žiro računa kakor tudi za vezave iz sredstev stalne 
rezerve veljajo naslednje obrestne mere: 

- nočni in dnevni depoziti 50% R 
- vezani depoziti do 31 dni - banke v sanaciji in predsanaciji 

R 
- depoziti za kredite s poroštvom države - na odpoklic 60% R 
- vezani depozit za zamenjavo likvidnostnih kreditov 
- centralne banke za čez noč R + obr. mera BS minus 

1% točka, minus str. OR 
- na medbančnem trgu R + povpr. obr. m. za LK 

medb. kred. minus 3% 
točke, minus stroški OR 
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Zakladnica mora v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna 
trimesečno obveščati Vlado RS o upravljanju s prostimi likvid- 
nostnimi presežki proračunskih sredstev. Zadnje poročilo, in 
sicer Poročilo o upravljanju s prostimi likvidnostnimi presežki 
proračunskih sredstev v zadnjem trimesečju preteklega leta je 
bilo izdelano 28. 1. 1994 in poslano na sejo Vlade. 

2. Odgovori na konkretno zastavljena vprašanja pa so na- 
slednji: 

Proračunska inšpekcija pri Ministrstvu za finance, ki je bila 
ustanovljena po sklepu Vlade in je pričela delati 1.1. 1993, je 
med drugim ugotovila tudi posamezne primere, ko so uporab- 
niki proračunskih sredstev prosta likvidnostna sredstva za 
krajši čas posojali bankam in podjetjem. 

Odločitve o tem, komu so posojila bila dana in pod kakšnimi 
pogoji, so sprejeli pooblaščenci za razpolaganje s finančnimi 
sredstvi. Obresti se gibljejo okoli obrestnih mer za podobne 
vezave na trgu denarja. 

Praviloma se proračunska sredstva po Zakonu o izvrševanju 
proračuna (od uporabnika proračunskih sredstev) ne smejo 
uporabljati za take namene, razen če to ni določeno s poseb- 
nim zakonom. Eventuelne obresti bi se morale nakazovati 
v proračun. 

O navedenih ugotovitvah je proračunska inšpekcija ustrezno 
ukrepala (postopki še niso končani), v skladu s pooblastili. 
Prvo poročilo, ki smo ga poslali vladi, vsebuje tudi ugotovitve 
o pojavu posojanja denarja. 

Je vlada upokojence prikrajšala pri poračunava- 
nju pokojnin?  

IVAN SISINGER, poslanec Združene liste, je 27. 1. 1994, 
vladi potavil naslednje vprašanje: 

»Vlada Republike Slovenij je Zavodu invalidsko pokojnin- 
skega zavarovanja sporočila svoj sklep o načinu uveljavitve 
interventnega zakona o poračunu pokojnin. Bistvo vladnega 
sklepa je v tem, da na pravno in moralno neprepričljiv način 
zahteva, da se ne glede na to, da je interventni zakon 
prenehal veljati z 31. decembrom 1993, poračun pokojnin in 
invalidnin ne izvede. Ugotavljam, da je zakon koledarsko 
veljal od 1. 4. 1993 do 31. 12. 1993 - to je 9 mesecev, 
poračun za nazaj ob sprejemu Interventnega zakona in 
ponovno poračun nI bil opravljen za dva meseca za naza| ob 
prenehanju veljavnosti interventnega zakona. 

Vprašujem, kako Vlada utemeljuje dejstvo, da je zakon, ki je 
veljal devet mesecev, upokojence prikrajšal pri poračunu za 
trinajst mesecev 2 + 9 + 2? Ali je interventni zakon mogoče 
razlagati In uporabljati na omenjeni način ali gre spet le za 

varčevanje na račun upokojencev in Invalldo*'*®r 

kdo je v tej državi pristojen za razlago zakono 

Na navedena vprašanja je vlada poslala naslednja o 

Zakon o uskljevanju pokojnin in denarnih nado^.^ 
mer brezposelnosti (Uradni list RS št. 12/93, of) j|i 
Državni zbor na seji dne 25. februarja 1993; z. ^ t(; 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem «<s 

marca 1993. 

Ob koncu marca 1993 bi se pokojnine m?ral® ^rein»l* 
na gibanje plač za januar 1993. Ker so bile p° f 
izplačane za januar 1993, za 1,7% nižje ocl.P„graditve 

dvi 

i 

J »*» I M 1 > W W t "t* ■ - - J 
december prejšnjega leta, zavod ni °Prav 

izplačilu pokojnin ni obračunal razlike za " 
seca. 

Zavod je prvič uskladil pokojnine po navedene"1^ 
nemu zakonu ob koncu aprila 1993, ko afebrut . 
statistični podatek o gibanju plač, izplačanih z . w(V#f 
Ob tej uskladitvi so že veljala vsa doloc"®1 nos1)° 
zakona, zato so bile pokojnine usklajene z vej 
aprila 1993 dalje. ^ 

Pokojnine so se nato v vseh mesecih do 
usklajevale brez dvomesečnih poračunov, v noVeHt' 
tvami pokojnin na račun gibanja plač ča z zatojs 
december 1993 so se pojavljale različne ra;ziag ^ zav«f°* 
na zahtevo Zavoda za pokojninsko in invalia ^QSiec 
oblikovala svoje stališče o tem vprašanju in 9 uSi 
zavodu. Po temu stališču se je za izpj^1 up0rat)li 
pokojnine za november in december 1993 se k ^ 
ventni zakon o usklajevanju pokojnin, zato je uf 
možno izplačati še poračunov uskladitev, za 
navoHonn ctalii^o in io v iannariu 1994 OO'OC :*hilO 

tj 

l> 

navedeno stališče in je v januarju 1994 odio ^ bilo [j 
nine na račun gibanja plač za november 19-«' od 1. jJ i 
uradno ugotovljeno, uskladijo z veljavnosti k0 je s® 
1994, ne pa z veljavnostjo od 1. novembra is^j ,,, 
zakon, po katerem k pokojninam za posarnez ^ je ^ 
možno izplačevati še poračunov uskladitev. o5t|0 
tudi v februarju 1994 uskladil pokojnine z v Lg poK 
januarja 1994, torej so upokojenci prejeli P . 
pokojnin za tekoči mesec uskladitve za Prel Jaj b*"' 
mesečni poračun uskladitv glede na gib.an'® L,arflC 
kojenci lahko prejeli ob izplačilu pokojnin za .anUafl> 
bodo pokojnine usklajene z veljavnostjo od ■ ^ 

Po določbah 275. in 276. člena zakona o 
invalidskem zavarovanju odloča o uskladitva ^ j<\ t 
zavoda v okviru politike usklajevanje pokoj ^ vs8 
skupščina zavoda. Zavod samostojno ure' zav8r""?! 
vprašanja pokojninskega in invalidskega 
katera ni izrecno določena pristojnost držav 

• lec,«*"' Avtentično razlago zakonov daje zakonodaja 
zbor Republike Slovenije. 

Izdaji Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slov*' JJaiinj!, iH* 
telefon (061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p.o.. Dunajska S. Ljubljana - Cena Izvoda 170 tolarjev (brez pottnine) - Letn«i"' 222 (2 

obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naroćninske zadeve: telefon (061) 1« B 
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