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Predlog zakona o PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB, KI SO DRUŽBENI 

KAPITAL PRENESLE NA SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

- EPA 768 - HITRI POSTOPEK - 

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 1. septembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PRAVNIH 
OSEB, KI SO DRUŽBENI KAPITAL PRENESLE NA SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku, za sejo Državnega zbora v mesecu sep- 
tembru 1994. 

Predlog za sprejem predloženega zakona po hitrem 
postopku temelji na dejstvu, da postopek privatizacije na 
področju, ki ga ureja predlagani zakon, že poteka in ga je 
potrebno v čim hitrejšem času uskladiti z določili predla- 
ganega zakona ter zagotoviti pravice delavcev, ki so ali so 
bili zaposleni v navedenih pravnih osebah v postopkih 
privatizacije le-teh. Za uspešno prestrukturiranje pravnih 
oseb, ki so svoj družbeni kapital s pogodbo prenesle na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj, je postopek privatiza- 
cije nujen, zaradi tega pa je potrebno čim hitreje v skladu 
z določili predlaganega zakona ugotoviti ali bodo upravi- 

čenci sodelovali pri privatizaciji navedenih pravnih oseb. 
kar bo pristojnim organom Sklada Republike Slovenije za 
razvoj omogočilo nadaljnjo izvedbo privatizacije v skladu 
z določili predlaganega zakona. V prid hitrega postopka 
sprejemanja predlaganega zakona gre tudi dejstvo, da je 
rok uporabe lastniških certifikatov in potrdil za manj izpla- 

čane osebne dohodke omejen, plačilo delnic pravnin 
oseb, ki se privatizirajo po določilih predlaganega zakona, 
v okviru interne razdelitve delnic pa se bo v veliki večini 
izvršil z izročitvijo navedenih inštrumentov razdelitven« 
privatizacije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslojj' 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 260- 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenija 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose I" 
razvoj, 
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb, ki so družbeni kapital prenesle na Skl^ 
republike Slovenije za razvoj 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V letu 1992 pred uveljavitvijo Zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) je 98 
podjetij s pogodbo preneslo svoj družbeni kapital na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj. S prenosom družbenega kapi- 
tala na Sklad Republike Slovenije za razvoj so navedena 
podjetja postala podjetja z znanim lastnikom, za katera ne 
veljajo določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju po- 
djetij. 

Z uveljavitvijo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
je zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem 
podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo po navedenem zakonu, 
dana možnost, da z udeležbo v interni razdelitvi in notranjemu 
odkupu delnic postanejo delničarji navedenih podjetij. Mož- 
nost pridobitve delnic podjetij, ki so svoj družbeni kapital 
s pogodbo prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj, 
s strani delavcev predvideva tudi pogodba o prenosu družbe- 
nega kapitala na Sklad, s katero se je Sklad obvezal, da bo 
zaposlenim na dan sklenitve pogodbe omogočil odkup do 
največ 20% deleža Sklada pod pogoji določenimi v Zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Ker se navedena 
pogodbena obveznost nanaša le na zaposlene v podjetjih, ki 
so svoj družbeni kapital prenesla na Sklad, v času sklenitve 
pogodbe, in ker navedena pogodba ne daje zadostne pravne 
podlage za udeležbo tistih delavcev, ki so bili zaposleni 
v navedenih podjetjih pred sklenitvijo pogodbe o prenosu 
družbenega kapitala na Sklad, v postopku privatizacije le-teh 
tudi z uporabo inštrumentov razdelitvene privatizacije, je 
potrebno navedene pravice urediti s posebnim zakonom. 
Izdajo posebnega zakona, ki bo uredil privatizacijo pravnih 
oseb, ki so svoj družbeni kapital s pogodbo prenesle na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj narekuje tudi sklep Državnega 
zbora Republike Slovenije z dne 22. 4.1994, s katerim je Vladi 
Republike Slovenije naložil izdelavo navedenega zakona. 

2. NAČELA IN CILJI 

Predloženi zakon opredeljuje način privatizacije Pr?^i«d 
oseb, ki so svoj družbeni kapital s pogodbo prenesle na=K

5(J 
Republike Slovenije za razvoj ter pravice delavcev, ■*' (, 
oziroma so bili zaposleni v navedenih pravnih os® 
v postopkih privatizacije le-teh. 

jd 
Izhajajoč iz načela javnosti in transparentnosti postopaj 
predlagatelj s predloženim zakonom določil kot t8"1: -1 

  .... = Kap način privatizacije podjetij, ki so svoj družbeni ^j, 
s pogodbo prenesle na Sklad Republike Slovenije za jC 
javno prodajo delnic. S predlaganim zakonom se dol" 
temeljne oblike javne prodaje delnic ter kriteriji, ki na| 

Sklad upošteva pri izbiri najboljšega ponudnika. 

Edini izjemi od načina privatizacije pravnih oseb, ki s°h^» 
družbeni kapital s pogodbo prenesle na Sklad ReP.u°'jj< 
Slovenije za razvoj, z javno prodajo delnic, sta privatiza ^ 
z interno razdelitvijo delnic oziroma z notranjim 
delnic. Z navedenima izjemama se zagotavlja pravica d® * 
cev, ki so oziroma so bili zaposleni v navedenih Pra 

osebah, da sodelujejo v postopku privatizacije le-teh. 

Pri urejanju pravic delavcev do udeležbe v postopku 
cije podjetij, ki so svoj družbeni kapital s pogodbo Pren

ngj- 
na Sklad Republike Slovenije za razvoj, je predlagatelj ' J 
večji možni meri poskusil izenačiti navedene pravice s P j. 
cami delavcev pri lastninskem preoblikovanju podjetij z 0 ^ 
benim kapitalom. S tem v zvezi se s prelaganim zako ^ 
določa obveza Sklada Republike Slovenije za razvoj- j(, 
v zakonskem roku ponudi zaposlenim, bivšim zaposle"1 ,e\. 
upokojenim delavcem navedenih pravnih oseb v odkup ^ 
niče v višini največ 20% vseh delnic navedene pravne °s 

ki so v lasti Sklada. Pri plačilu delnic v okviru interne raZjs|i- 
tve lahko upravičenci uporabijo enake inštrumente raZ

nuli' 
tvene privatizacije kot so predvideni pri lastninskem Pr® 
kovanju podjetij z družbenim kapitalom 

poročevalec, & 



{ <a do odkupa delnic v okviru interne razdelitve je upravi- 
i!)avijm za9°tovljena z zakonom, če se v zakonskem roku 

1°. da želijo navedeno pravico uveljaviti. 

deinfc 
,a9an|rn zakonom se tudi predvideva možnost odkupa 

notra pravr|ih oseb, ki se privatizirajo po tem zakonu, v okviru 
ob|jk 

le9a odkupa, če se upravni odbor Sklada odloči za tako 
i priva'izacije. Predlog zakona pri ureditvi odkupa delnic 
Nnk no,ranie9a odkupa napotuje na smiselno uporabo 
hpitai 0 lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim 
)Sea 

orn' s čemer se želi v največji možni meri določiti enak 
9 Pravic delavcev v postopkih privatizacije. 

iS* na pavedeno, popolna analogija pri ureditvi navede- 
jfuC

cni možna, saj gre pri pravnih osebah, ki so svoj 
razvoj k,api,al Prer|esla na Sklad Republike Slovenije za 
prest"? kvali,e,no drugačna podjetja, ki nujno potrebujejo 
•iti k. ,Ur'ranje in dodatne investicije, kar pa ni moč zagoto- 

' notranjimi lastniki. 
^laioi*' * 
Prtvatjij lz načela določitve realne vrednosti kapitala, ki se 
»redr,-'^1 se s predloženim zakonom predvideva določitev 
Poobia«? de,nic na podlagi ocenjene vrednosti s strani 
tene na cenilcev- Nižjo prodajno ceno od cene dolo- 
%0r Skiadd'a^' ocen'ene vrednosti mora odobriti upravni 

F|NANČNE posledice zakona 

Pr°?a°^®n' zakon ne bo imel neposrednega vpliva na državni 

Cedilo členov 

Hmeljne določbe 

1. člen 

taft ureja privatizacijo pravnih oseb, ki so svoj družbeni 
"i" Dn^r.ed uveljavitvijo Zakona o lastninskem preoblikova- 

s pogodo prenesle na Sklad Republike Slovenije 
s tena nadaljnjem besedilu: Sklad) in so na dan uveljavi- aa Zakona v celoti ali delno v lasti Sklada. 

2. člen 
°tbe 9a zakona, ki se nanašajo na delnice v delniških 

"3h j 0 
Se smiselno uporabljajo za poslovne deleže v druž- 

im zakonu8"0 od9ovornos,j°' kadar se le",e privatizirajo po 

^ RivATIZACIJA pravnih oseb 

SltuPne določbe 

^?n? privatizacije 

fivatj2a m 
ć'ena°tJa P° ,em zakonu ie prodaja delnic pravnih oseb iz 
barn n 

zakona s strani Sklada fizičnim in pravnim 
( 

a način in po postopku določenem s tem zakonom. 

3. člen 

-SSnostdelnic 

4. člen 

llagj de|nic, ki se prodajajo po tem zakonu, se določi na 
eđilu-Cene' ki jo opravi pooblaščeni cenilec (v nadaljnjem ■ ocenjena vrednost). 

cenilca se šteje oseba, ki ima za opravlja- 
nih llcenco Agencije Republike Slovenije za prestruk- s. ln privatizacijo. 

r°čeva/ec, št. 33 

5. člen 

Na podlagi ocenjene vrednosti določi pristojni organ iz 7. 
člena tega zakona prodajno ceno delnice. 

Pristojni organ iz 7. člena tega zakona lahko določi kot 
najnižjo prodajno ceno tudi ceno, ki je nižja od ocenjene 
vrednosti. 

Prodajne cene ni možno določiti pod ocenjeno vrednostjo 
oziroma pod ceno, ki jo kot najnižjo prodajno ceno določi 
pristojni organ iz 7. člena tega zakona. 

Kiti:;. 
6. člen i 

Pogodba, s katero se določi prodajna cena v nasprotju s tret- 
jim odstavkom 5. člena tega zakona, je nična. 

2.1.3. Postopek privatizacije 

7. člen 

Privatizacija po tem zakonu se izvede na podlagi sklepa 
o privatizaciji, ki ga sprejme upravni odbor Sklada. 

8. člen 

Sklep o privatizaciji mora navajati: 

1. predmet privatizacije (firmo in sedež, matično številko ter 
dejavnost pravne osebe oziroma število, vrsto, razred ter 
nominalno vrednost delnic pravne osebe, ki je predmet priva- 
tizacije); 

2. prodajno ceno in plačilne pogoje; 

3. način privatizacije 

4. druge podatke pomembne za privatizacijo. 

2.1.4. Kupnina 
9. člen 

Kupnina pridobljena s privatizacijo po tem zakonu pripada 
Skladu. 

2.2. Načini privatizacije 

2.2.1. Skupne določbe 

10. člen 

Privatizacija delnic po tem zakonu se opravi z javno prodajo 
delnic. 

11. člen 

Ne glede na določbo 10. člena tega zakona se privatizacija 
delnic po tem zakonu lahko opravi tudi z interno razdelitvijo 
delnic oziroma z notranjim odkupom delnic. 

2.2.2. Javna prodaja delnic 

12. člen 

Javna prodaja delnic se opravi: 

- na podlagi javne ponudbe delnic 
- z javnim zbiranjem ponudb 
- na javni dražbi. 

Javna ponudba delnic je na nedoločen krog oseb naslovljeno 
javno vabilo k ponudbi nakupa delnic pod vnaprej objavlje- 
nimi pogoji. 

Javno zbiranje ponudb je za nedoločen krog oseb naslovljeno 
javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic. 



Javna dražba je javna prodaja delnic, pri kateri je pogodba 
o nakupu delnic sklenjena s tistim, ki ponudi največ nad 
izklicno ceno delnic. 

13. člen 

Pri prodaji delnic na podjagi javne ponudbe oziroma prodaji 
delnic na javni dražbi se smiselno uporabljajo določbe 
Uredbe o načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj^rpdni list RS, št. 6/94) o prodaji drugih 
delnic v lasti Sklad^ častem zakonom ni drugače določeno. 

Pri izbiri najboljšega ponudnika v postopku javnega zbiranja 
ponudb, Sklad upošteva predvsem naslednje kriterije: 

- predloženi poslovni načrt, 
- poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika, 
- zagotovila ponudnika za ohranitev delovnih mest, 
- zagotovila ponudnika za investicije v družbo, 
- ponujeno ceno in plačilne pogoje. 

14. člen 

Plačilo delnic, ki so predmet javne prodaje, se opravi z denar- 
jem, stvarmi ali pravicami. 

2.2.3. Interna razdelitev delnic 

15. člen 

Sklad zaposlenih, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem 
pravne osebe, ki se privatizira po tem zakonu, v 30 dneh po 
uveljavitvi tega zakona z javno objavo ponudi v odkup delnice 
do višine 20% vseh delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti 
Sklada. 

Pravico do nakupa delnic iz prejšnjega odstavka imajo tudi 
zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci pravnih oseb, 
ki so v celoti ali delno v lasti pravne osebe, katere delnice so 
predmet prodaje po prvem odstavku tega člena. 

Upravičenci do interne razdelitve se v primeru statusa družbe 
z omejeno odgovornostjo morajo organizirati kot enotna 
pogodbena stranka in sprejeti pravila o upravljanju enotnega 
deleža ali paketa delnic, ter s pristopno izjavo pooblastiti 
skupnega zastopnika, ki je lahko poslovodni organ pravne 
osebe, ki se privatizira. za sklenitev pogodbe o odkupu ter za 
upravljanje enotnega poslovnega deleža ali paketa delnic. 

Skupni zastopnik oziroma poslovodni organ pravne osebe, ki 
se privatizira po tem zakonu mora v roku 60 dni od javne 
objave po prvem odstavku tega člena pridobiti od upravičen- 
cev izpolnjene nakaznice za vplačilo lastniških certifikatov oz. 
skleniti ustrezne pogodbe o odkupu delnic. Če skupni zastop- 
nik oz. poslovodni organ v roku iz prejšnjega odstavka ne 
predloži Skladu v podpis pogodbe o odkupu delnic skupaj 
s potrdilom o razknjiženju lastniških certifikatov, pravica 
upravičencev iz prvega in drugega odstavka tega člena do 
interne razdelitve delnic zapade. 

16. člen 

Vplačilo delnic v okviru interne razdelitve se opravi z izroči- 
tvijo lastniških certifikatov iz 31. člena Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: lastniški certi- 
fikati) oziroma potrdil za manj izplačane neto osnovne plače 
iz 25a. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (v 
nadaljnjem besedilu: potrdila). 
Interna razdelitev delnic poteka tako, da upravičenci iz 15. 
člena tega zakona odkupijo največ tisto število delnic v lasti 

Sklada, ki ustreza do 20% celotnega deleža Sklada na d 
sklenitve pogodbe o prenosu družbenega kapitala na a* 
tako, da s posebno pogodbo najprej zamenjajo vse sv. 
denarne terjatve iz naslova premalo izplačanih neto p'aC' 
jih imajo do družbe oz. do odvisnih družb, v kolikor je s u 

višina terjatev nižja od ocenjene vrednosti delnic. P® » 
upravičenci razliko do vrednosti deleža za delnice orus 

v lasti Sklada plačajo z lastniškimi certifikati. 

Pri izračunavanju in izdaji potrdil iz prvega odstavka ^ 
člena se smiselno uporabljajo določbe Uredbe o izdajah! 
upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela 
osnovnih plač (Uradni list RS, št. 59/93). 

Cena delnic se določi na podlagi ocenjene vrednosti. 

2.2.4. Notranji odkup delnic 

17. člen 

Sklad lahko upravičencem iz 15. člena tega zakona 
v odkup delnice v okviru notranjega odkupa največ d° ^ 
40% vseh delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti b 

V Odkup delnic v okviru notranjega odkupa je možen J® ,j 
meru, če so upravičenci iz 15. člena tega zakona sod 
pri interni razdelitvi delnic. 

. . snotfi 

Upravičenci notranjega odkupa se organizirajo koi * $ 
pogodbena stranka, sprejmejo pravila o upravljanju en.,a5tf 
deleža ali paketa delnic, ter s pristopno izjavo P° ,}tf 
skupnega zastopnika, ki je lahko poslovodni organ P ( 
osebe, ki se privatizira, za sklenitev pogodbe o odkuPJ 

upravljanje enotnega in skupnega poslovnega deleža. 
K' 'J 

Skupni zastopnik oz. poslovodni organ pravne oseb®'^ 
privatizira po tem zakonu mora v roku 60 dni od javne 
pridobiti od upravičencev izpolnjene nakaznice za ^P^ 
lastniških certifikatov oz. skleniti ustrezne pogodbe o o 
delnic. 

Če skupni zastopnik oz. poslovodni organ v roku iz 
odstavka ne predloži Skladu v podpis pogodbe o 0 

delnic skupaj s potrdilom o razknjiženju lastniških c $ 
tov, pravica upravilencev iz prvega in drugega odstav 

člena do notranjega odkupa delnic zapade. 

i g°,oV 

18. člen 

Plačilo delnic v okviru notranjega odkupa se opravi 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se 
v okviru notranjega odkupa lahko opravi tudi z lZf 

presežnih lastniških certifikatov. 

Cena delnic se določi na podlagi ocenjene vrednosti- 

Za izvedbo notranjega odkupa delnic se smiselno up'0 ,j| 
določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju P°, 
Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izv' 
meznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetU ' „jf 
list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94 in 43/94) o n°l 

odkupu delnic, če ni v tem zakonu drugače določen 

3. KONČNE DOLOČBE 

Hi 

19. člen 

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

id n«"1' 

poročevalec 



: 
OBRAZLOŽITEV 

* '• členu 

* navedenim členom se določa področje, ki ga ureja predla- 
•' U' zakon ter pravne osebe, na katere se določbe tega la*ona nanašajo. 

* 3- členu 

^edeni člen opredeljuje pojem privatizacije po tem zakonu 
dr P{odai° delnic oziroma deležev pravnih oseb, ki so svoj 
rs? kaP'tal prenesle na Sklad Republike Slovenije za "O/, s strani Sklada fizičnim in pravnih osebam na način in 

Postopku predpisanim s predlaganim zakonom. 

* * členu 

avecleni člen opredeljuje način določitve vrednosti delnic, ki 
se pSedmet prodaje po predlaganem zakonu. Vrednost delnic 
.. P določila na podlagi ocenjene vrednosti, ki jo določi 
Pooblaščeni ocenjevalec. 

*5. členu 

prori 6len ureia način določitve prodajne cene delnic. 
Slove"0 Ceno delnic določi upravni odbor Sklada Republike s s.r"/e za razvoj na podlagi ocenjene vrednosti delnic 
tako*0' pooblašiene9a cenilca iz 4. člena predlaganega določbo drugega odstavka navedenega člena se 
tfo'o?7 prodaia delr)ic po nižji vrednosti od tiste, ki jo je 
Sklad poobla.^en' cenilec, če tako sklene upravni odbor 

K S. členu 

"Hrom3 cena delnic ne sme b,t' nižja od ocenjene vrednosti 
*skon vpr'meru 'z drugega odstavka 5. člena predlaganega 
Sklad 0d nain'žie prodajne cene, ki jo določi upravni odbor o0jj 

a- Posledica kršitve navedene zakonske norme je nič- 
Pogodbe o prodaji delnic. 

In členu 

en'ma členoma se določa pristojni organ za sprejem 
Vseb/f 0 Privatizaciji posamezne pravne osebe ter obvezna a navedenega sklepa. 

členu 

Racija pravnih oseb, ki so svoj družbeni kapital prenesle 
Pr0d~- Republike Slovenije za razvoj, se opravi z javno 
se Dr

a'° delnic. Z določbo 11. člena predlaganega zakona pa 
Or^idevajo dve izjemi od navedenega pravila, in sicer: 
vt>kv'la deln'c v okviru interne razdelitve in prodaja delnic 
9o(a'

ru notranjega odkupa. Z navedenima izjemama se omo- s°delovanje zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojenih c®v navedenih pravnih oseb v privatizaciji le-teh. 
K 

'*■ členu 
Vedeni člen določa ter definira oblike javne prodaje delnic. Nai 
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K 13. členu 

Z določbo navedenega člena zakona se pri izvedbi posamez- 
nih oblik javne ponudbe oz. prodaje delnic na javni dražbi 
določa smiselna uporaba podzakonskega akta, ki je že uredil 
načine prodaje delnic Sklada Republike Slovenije za razvoj. ■ > 3 } 1 J 
Z določbo drugega odstavka navedenega člena se predpisu- 
jejo kriteriji, ki jih Sklad mora upoštevati pri izbiri najboljšega 
ponudnika. 

K 15. In 16. členu 
( ( li Et 

3/> U 

Z navedenima členoma se določa pravica zaposlenih, bivših 
zaposlenih ter upokojenih delavcev pravne osebe, ki se priva- 
tizira po tem zakonu ter zaposlenih, bivših zaposlenih in 
upokojenih delavcev z njo povezanih družb, da odkupijo do 
največ 20% delnic navedene pravne osebe, ki so v lasti Sklada 
Republike Slovenije za razvoj. Upravičenci morajo navedeno 
pravico uveljaviti v roku 60 dni od dneva prejema ponudbe 
Sklada za odkup navedenih delnic. 

Pri določitvi načina vplačila delnic v okviru interne razdelitve 
je narejena analogija z določbami Zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij o interni razdelitvi in določena možnost 
vplačila navedenih delnic z lastniškimi certifikati in potrdili za 
manj izplačane osnovne plače. 

Pri družbah z omejeno odgovornostjo je določena obvezna 
organiziranost upravičencev do interne razdelitve v okviru 
enotne pogodbene stranke, ki sprejmejo pravila glede ugotav- 
ljanja enotnega deleža ali paketa delnic ter s pristopno izjavo 
pooblastijo skupnega zastopnika. Iz besedila predloga tega 
zakona izhaja, da organizacija enotne pogodbene stranke za 
delniško družbo ni obvezna, je pa možna. V 15. členu je tudi 
predviden način nastopanja skupnega zastopnika za potrebe 
pravne osebe, ki se privatizira po predlogu tega zakona. 

16. člen predvideva, da se vplačilo delnic v okviru interne 
razdelitve opravi z izročitvijo lastniških certifikatov in potrdil 
za manj izplačane neto osnovne plače iz 25 a. člena Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij in določa potek interne 
razdelitve delnic. 

K 17. in 18. členu 

Z navedenima členoma se določa možnost odkupa delnic 
v okviru notranjega odkupa, če upravni odbor sklada sklene, 
da se uporabi tudi navedeni način privatizacije. Če se upravni 
odbor odloči za navedeni način privatizacije in če se za 
notranji odkup odločijo tudi upravičenci v pravni osebi, ki se 
privatizira, se za izvedbo notranjega odkupa uporabljajo 
določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, na 
katerega smiselno uporabo napotuje 18. člen predlaganega 
zakona. 

Tudi pri notranjem odkupu delnic je predviden način organizi- 
ranja upravičencev notranjega odkupa kot enotne pogodbene 
stranke in nastop skupnega zastopnika pri sklenitvi pogodbe 
o odkupu ter za upravljanje enotnega in skupnega poslov- 
nega deleža. 



Predlog zakona o VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI - EPA 360 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 98. seji dne 4. avgusta 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
podlagi sklepa 22. seje Državnega zbora Republike Slove- 
nije z dne 28. junija 1994. in 195. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandma 
Vlade Republike Slovenije k 104. členu predloga zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jelko KACIN, minister za obrambo, 

- Boris ZNIDARlC, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 

- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaš- 
čito in reševanje, 

- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenija 
v Ministrstvu za obrambo. 

Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami (v 
nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami). 

(2) Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanj- 
šanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev 
in drugih posledic teh nesreč. 

(3) Država, občine in druge lokalne samoupravne skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) organizirajo varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit 
sistem v državi. 

(4) Sistem varstva iz prejšnjega odstavka obsega programira- 
nje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje 
ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

2. člen 
(temeljne naloge sistema) 

(1) Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami po tem zakonu so: 

- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti narav- 
nih in drugih nesreč: 

- preprečevanje naravnih in drugih nesreč; 

- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarno- 
stih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč; 

- izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in 
pomoč; 

- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje 
drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč; 

- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadalj- 
njem besedilu: osebna in vzajemna zaščita); 

- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reše- 
vanje in pomoč; 

- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; 

- reševanje in pomoč; ^ 

- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč dozag0' 
vitve osnovnih pogojev za življenje; 

- nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred narav"'1 

in drugimi nesrečami; 

- pomoč tujim državam ob naravnih in drugih nesreča"' 

3. člen 
(Civilna zaščita) 

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita od 
organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanj 
pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in nap 
za zaščito, reševanje in pomoč. 

rst*1 

4. člen 
(obveščanje o nevarnostih) 

. pol'' 
(1) Vsakdo mora obvestiti najbližji center za obveščanji' k ^ 
cijo ali najbližjo gasilsko enoto o vsaki nevarnosti narav" 
druge nesreče takoj, ko jo je opazil ali je zanjo zvedel. 

5. člen 
(zagotavljanje varstva) 

Vljtf 
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zago'a 

v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti-^. 
- državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot P 
mezniki (v nadaljnjem besedilu: prebivalci); 

- prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, 
združenja ter druge nevladne organizacije (v na° L#* 
besedilu: društva in druge nevladne organizacije), k!.° jrii' 
Ijajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimiin 

gimi nesrečami; 

javne reševalne službe; 

- podjetja, zavodi in druge organizacije; 

- lokalne skupnosti in 
- država. 
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6. člen 
(mednarodno sodelovanje) 

(J) Država razvija mednarodno sodelovanje pri izvajanju var- 
'va Pfed naravnimi in drugimi nesrečami zlasti s sklepanjem 

meddržavnih sporazumov ter obveščanjem drugih držav 
n6varnostih in posledicah naravnih in drugih nesreč. 

7. člen 
(spoštovanje mednarodnega prava) 

jI) Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami te- 
e'jijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humani- 

kni.6^a Prava i" mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, i ''urne dediščine in okolja, pred škodljivimi vplivi naravnih 
drugje nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. 

«) Civilna zaščita ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi 
drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave. 

8. člen 
(pomen pojmov) 

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

l^efBča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po 
rom Orovan'^ nar3vn'h i" drugih silah, ki prizadenejo ozi- p0 

a °9rozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, 
0b-Zr°čijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem 

k up0
e9K-' .da ie za njihov nadzor in obvladovanje potrebno rabiti posebne ukrepe, sile in sredstva. 

li LNa'avne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
jj* ' v'sok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, mno- 
jn 

1 Pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni 
ru9e nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. 

L^rtJ9e nesreče so velike nesreče v cestnem, pomorskem in 
nes H®™ prometu, požar, rudniška nesreča, porušitev jezu, 
jn d

eće. ki jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča 
6|0vjJ

9e ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči 
t izteti s svoi° dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, 
p 

0 stanje in druge oblike množičnega nasilja. 

' oPrndus,riiska nesreča je dogodek, ki je ušel nadzoru pri , klanju dejavnosti ali upravljanju s sredstvi za delo ter 
ene 

an'u * nevarnimi snovmi, nafto in njenimi derivati in 
51(1 3®lskimi plini med proizvodnjo, predelavo, uporabo, 
tijer« penjem, pretovarjanjem, prevozom ali odstranjeva- 
li ' katerega posledica je ogrožanje življenja ali zdravja 

• živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja. 

' StaivVarna snov je vsaka snov v trdnem, plinastem ali tekočem 
Sred-?' v Primeru, če nenadzorovano prodre v okolje, nepo- 
žrQči ° °9roz' življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma pov- Vp|jv 

Unićenje ali škodo na premoženju ter ima škodljive 
strUD 

na °kolje. Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so 
0 ativnpnif' karc'nogene, jedke, oksidacijske in dražljive, radio- v stik užne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig 
r 

u 2 drugimi snovmi. 

Prijg^a^nost nesreče je verjetnost, da se bo zgodila nesreča in 
1 ,6r d miroma ogrozila življenje ali zdravje ljudi in živali 
n <1ecii4AV2roči'a uničenje ali škodo na premoženju, kulturni Clni in okolju. ' y 
1 iiV3|?roženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi, 

nara' Premoženja, kulturne dediščine in okolja nevarnostim n,n in drugih nesreč. 
^ St D^nJ. °9''oženosti je pričakovan obseg škode in drugih 

Q|c naravne ali druge nesreče. 
9. §k 
nep0°

da' ki jo povzroči naravna ali druga nesreča obsega 
Se prgdn? škodo, stroške intervencij in ukrepov, s katerimi 

Preči povečevanje škodljivih posledic nesreče. 
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10. Preventivni ukrepi so vsi ukrepi, s katerimi se prepreči 
nevarnost nastanka nesreče oziroma ukrepi, s katerimi se 
zmanjša škodljive posledice nesreče. 

11. Okolje je po tem zakonu predvsem bivalno, delovno in 
naravno okolje, ki neposredno vpliva na človeka. 

12. Kulturna dediščina so stavbe in njihovi deli, naprave, 
zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in 
vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in 
zgodovinska krajina (nepremična kulturna dediščina), pre- 
mični predmeti in njihove zbirke (premična kulturna dediš- 
čina), ki imajo za državo kulturno vrednost. 

13. Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti, s katerimi 
Civilna zaščita in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, 
preidejo v stanje pripravljenosti za izvajanje nalog v vojnem 
ali izrednem stanju. 

14. Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se 
sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo in 
organizirano vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in po- 
moči. 

15. Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive člove- 
ške zmogljivosti podjetja, zavodi ali druge organizacije, 
lokalne skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, reševa- 
nju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči. 

16. Sredstva za zaščito, reševanje in pomoč obsegajo zaš- 
čitno ter reševalno opremo in orodje, zaklonišča in druge 
zaščitne objekte, objekte in opremo za usposabljanje, skla- 
dišča, prevozna sredstva, telekomunikacijske in alarmne 
naprave ter material, ki se namensko uporablja za zaščito, 
reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen. 

17. Zaščitna in reševalna oprema ter orodje so sredstva za 
osebno in skupinsko zaščito, oprema, vozila ter tehnična in 
druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne 
enote, službe in reševalci pri zaščiti, reševanju in pomoči. 

18. Sredstva pomoči so živila, pitna voda, obleka, obutev, 
zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki so namenjena 
brezplačni razdelitvi ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu 
kot pomoč za lajšanje posledic naravne in druge nesreče. 

19. Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza 
naravnih ter drugih danosti za nastanek naravne in druge 
nesreče z oceno možnega poteka in posledic nesreče s pred- 
lagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom pre- 
ventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. 

20. Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti 
in spoznanj stroke razdelana zamisel zaščite, reševanja in 
pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči. 

21. Povzročitelj nesreče je vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
zaradi nepravilnega ravnanja ali opustitve povzroči nesrečo 
oziroma je zanjo objektivno odgovorna. 

22. Poškodovanci in bolniki so vse poškodovane, ranjene ali 
bolne civilne in vojaške osebe, ne glede na spol, starost in 
državljanstvo. 

23. Zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge ukrepe 
ter uporabo tehničnih in drugih sredstev za neposredno 
osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, premoženja, kul- 
turne dediščine ter okolja pred posledicami naravne in druge 
nesreče. 

24. Reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje ljudi, 
katerih življenje ali zdravje je ogroženo, reševanje živali, pre- 
moženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne in 
druge nesreče. 

25. Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, reševal- 
nih enot in služb, uporabo zaščitne in reševalne opreme ter 
sredstev pomoči. 
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26. Prva pomoč je prva oskrba poškodovancev in bolnikov, ki 
so zaradi naravne in druge nesreče v življenjski nevarnosti ali 
v nevarnosti za svoje zdravje, in se opravlja zunaj zdrav- 
stvenih ustanov, skupaj z reševanjem na kraju samem. 

27. Osnovni pogoji za življenje ob naravni in drugi nesreči so 
nujna zdravstvena oskrba ljudi in živali, nastanitev in oskrba 
ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami, oskrba z električno energijo, 
zagotovitev nujnih prometnih povezav in delovanja komu- 
nalne infrastrukture, zagotovitev in zaščita nujne živinske 
krme ter zaščita kulturne dediščine. 

28. Regija je geografsko, urbano ali kako drugače povezano 
območje dveh ali več lokalnih skupnosti, ki predstavlja celoto 
z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

9. člen 
(načelo pravice do varstva) 

(1) Vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

(2) Ob naravni in drugi nesreči ima zaščita ter reševanje 
človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in 
reševalnimi aktivnostmi. 

10. člen 
(načelo pomoči) 

(1) Ob naravni in drugi nesreči je vsakdo dolžan pomagati po 
svojih močeh in sposobnostih. 

11. člen 
(načelo javnosti) 

(1) Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov, 
lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami so javni. 

(2) Država in lokalna skupnost morata zagotoviti, da je prebi- 
valstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga 
nesreča obveščeno o nevarnostih. 

12. člen 
(načelo preventive) 

(1) Država in lokalna skupnost pri zagotavljanju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi, prednostno organizirata izvajanje preventivnih ukre- 
pov. 

13. člen 
(načelo odgovornosti) 

(1) Vsaka pravna in fizična oseba je v skladu z zakonom 
odgovorna za izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

14. člen 
(načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev) 

(1) Lokalna skupnost uporabi za zaščito, reševanje in pomoč 
ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in sredstva. 

(2) V primerih, ko zaradi velikega obsega nesreče oziroma 
ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna 
ali niso zagotovljena med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, 
država zagotavlja uporabo sil in sredstev iz širšega območja. 

(3) Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za 
zaščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva 
ne zadoščajo za nujno reševanje ter pomoč in če vojska ni 
nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog. 
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II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV 

15. člen 
(dolžnosti državljanov) 

(1) Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami mortl" 
državljani: 

sodelovati v Civilni zaščiti; 

dajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: materia|na 

dolžnost); 

usposabljati ter pripravljati se za osebno in vzajemno zaščit" 
ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. 

16. člen 
(pomoč v življenjski nevarnosti) 

(1) Vsakdo mora osebi, ki je v življenjski nevarnosti ali ji Pre|| 
nevarnost za zdravje, priskočiti na pomoč, če s tem ne og< 
svojega življenja ali zdravja. 

(2) Će posameznik ni zmožen nuditi pomoči, mora oterT1 

obvestiti ustrezno reševalno službo ali center za obvesfi® 
ali na drug način poskrbeti za pomoč. 

17. člen 
(sodelovanje v Civilni zaščiti) 

(1) Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne za^t 
če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k op''3 

nju delovne dolžnosti pod pogoji, določenimi s predpisi- 

(2) Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z 18 
in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske) star0 

18. člen 
(prostovoljno sodelovanje) 

(1) V Civilni zaščiti lahko prostovoljno sodelujejo: 

moški in ženske, ki so stari najmanj 15. let; 

matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni dopolnil 15'' 
starosti; 

moški in ženske, katerim je prenehala dolžnost iz p'ei 
člena tega zakona. 

(2) Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti, 
pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite 

19. člen 
(razporejanje) 

irnai0 

(1) V Civilno zaščito državljana razporedi upravni orgar' 
stojen za obrambne zadeve, oziroma za varstvo pred " „i 
nimi in drugimi nesrečami (v nadaljnem besedilu: up 
organ) 

■gjjl 
(2) Državljan, ki je razporejen v Civilno zaščito (v nada'Lnjji<a 
besedilu: pripadnik Civilne zaščite), dobi knjižico pripa° 
Civilne zaščite. 

20. člen 
(pogoji za razporejanje) 

(1) V Civilno zaščito ne morejo biti razporejeni: 

državljani, ki psihofizično in zdravstveno niso spos' 
delo pri zaščiti, reševanju in pomoči; 

;obn'' 

nosečnice, matere in samohranilci, z otrokom, ki še 
nil 15. let starosti. 

ni doP0' 

i 
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'^ister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi 
in ,.ami (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiše kriterije 
»d • u9°tav|janja psihofizičnih in zdravstvenih sposobno- 'zavljanov za opravljanje nalog v Civilni zaščiti. 

21. člen 
(pravice prostovoljcev) 

!i3logržavlian°v, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo 
ta« ašči,e' reševania 'n pomoči, organizirani v enote, 
lihnr ln dru9e operativne sestave društev in drugih nevlad- 
G0rsk

9anizac'i (gasilska društva, organizacije Rdečega križa, 
Siva k reševalna služba, jamarska društva, potapljaška dru- 
U„b'j *'nol°ška društva, taborniške in skavtske organizacije, 
'65eva materjev in dru9') na podlagi načrtov zaščite in 
lasjitjl3, se ne razporeja na dolžnosti v obrambi ali v Civilni 
Stavah oprav|iaj° v enotah, službah in drugih operativnih 
"a preti nalo9e' ki )ih ne morejo opravljati drugi člani glede opisane pogoje in usposobljenost. 

tfnoatVlLani iz Pre|šnie9a odstavka imajo enake pravice in nom ? , kot jih imajo pripadniki Civilne zaščite, če ni z zako- uin ^ločeno drugače. 

iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnje- 
,Či^ln?z)0žč

ki S° S tem zakonom določeni za sodelovanje 
(4] p 
0<ls1avk služ^e 'n druge operativne sestave iz prvega 
'Civilno ,6^a člena opravljajo v vojnem stanju skupaj Dpravij ° ^ščito naloge zaščite, reševanja in pomoči, katerih 

Janie je varovano z Ženevskimi konvencijami. 

22. člen 
(dolžnost usposabljanja) 

l|enai^dnik Civilne zaščite se mora usposabljati za opravlja- nal°9 v skladu s predpisi. 

23. člen 

II) p (vpoklic) 
Psdnik Civilne zaščite je lahko vpoklican: 

t ia ib 
^ 0r zaradi razporeditve; 

i aia|nemu, temeljnemu in dopolnilnemu usposabljanju; 

"Ne' ln druge oblike praktičnega usposabljanja; 

' Savliani 
PosloH- nalo9 zaščite, reševanja in pomoči ter odpravlja- le naravne ali druge nesreče. 

24. člen 
^ (aktivna služba) 

• al' izrednem stanju je lahko pripadnik Civilne 
' ,, p°klican v aktivno službo. 

^tab;^nik Civilne zaščite lahko opravlja aktivno službo 
' j Po<ljeti h 0ta^ 'n služl3ah Civilne zaščite, javnih službah ter 
' ™vnost• ' zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo i. '■ ki so pomembne za zaščito, reševanje in pomoč. 14) Pri 

S opr Civilne zaščite iz prvega odstavka tega člena ima 
i tn0sti K|aniem aktivne službe v Civilni zaščiti pravice in H kot državljani, ki so razporejeni na delovno dolž- 

25. člen 
^ (materialna dolžnost) 
V "B0rab|iap. uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem 

, Civilni zaščiti vozil, strojev, opreme, in drugih 
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materialnih sredstev, zemljišč, objektov, naprav ter energet- 
skih virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob narav- 
nih in drugih nesrečah. 

(2) Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in 
naprav za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na poslovnih 
in drugih stavbah, izjemoma pa tudi na stanovanjskih stav- 
bah, če teh sredstev ni mogoče namestiti na drugih objektih. 

■ r f r , 
(3) Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne sme 
preprečiti namestitve ali odstraniti sredstev in naprav iz prejš- 
njega odstavka. 

(4) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim osebam, 
razen za sredstva in opremo, ki je razporejena za obrambne 
potrebe ali je namenjena za zdravstveno varstvo oziroma za 
zaščito, reševanje in pomoč v skladu s tem zakonom. 

26. člen 
(dolžnost zglasitve) 

(1) Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v Civilni zaš- 
čiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem 
kraju in ob določenem času oziroma predati materialno sred- 
stvo, na podlagi poziva pristojnega organa. 

(2) Če se vpoklicani ne odzove na poziv in ne opraviči svojega 
izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za 
privedbo. 

27. člen 
(nadomestilo plače) 

(1) Pripadniku Civilne zaščite med opravljanjem nalog 
v Civilni zaščiti, usposabljanjem in izvrševanjem materialne 
dolžnosti, na podlagi poziva pristojnega organa, pripada 
nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka za čas 
odsotnosti z dela zaradi opravljanja teh dolžnosti v višini in 
pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: Vlada). 

(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka izplača delodajalec 
v breme države ali lokalne skupnosti odvisno od tega, kje je 
državljan razporejen v Civilno zaščito. Če je državljan razpore- 
jen v Civilno zaščito pri delodajalcu, stroški nadomestila 
plače bremenijo delodajalca. 

(3) Če traja opravljanje nalog oziroma dolžnosti v Civilni 
zaščiti več kot 4 ure, ima pripadnik pravico do brezplačne 
prehrane v breme tistega, ki je pripadnika vpoklical. 

(4) Delodajalec pripadnika Civilne zaščite oziroma državljana, 
ki v skladu s tem zakonom sodeluje pri opravljanju nalog 
zaščite, reševanja in pomoči, zaradi njegove udeležbe pri 
opravljanju teh nalog ne sme odpustiti, razporediti na drugo 
delovno mesto ali kako drugače oškodovati. 

28. člen 
(varstvo pri Izvrievanju dolžnosti) 

(1) Poškodba ali bolezen, ki nastane med opravljanjem nalog, 
usposabljanjem ali med izvrševanjem materialne dolžnosti 
v Čivilni zaščiti, se šteje kot poškodba pri delu ali poklicna 
bolezen, za katero je državljan zavarovan po predpisih 
o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

(2) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi 
poškodba, ki jo je državljan utrpel na poti z doma ali z delov- 
nega mesta na zbirališče oziroma pri povratku po običajni 
poti do doma ali delovnega mesta. 

(3) Kraj in čas nastanka poškodbe ugotovi organ, ki je držav- 
ljana vpoklical ali pristojni poveljnik Civilne zaščite oziroma 
vodja intervencije, v kateri se je državljan poškodoval. 

(4) Družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri oprav- 
ljanju nalog ali drugih dolžnosti v Civilni zaščiti, imajo po 
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njem pravico do pokojnine ter pravico do povračila stroškov 
prevoza in pogrebnih stroškov, v skladu s predpisi o pokojnin- 
skem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju. 

(5) Osnova za odmero pravic po tem členu je mesečna plača 
delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom 
poškodbe, če je to za državljana ugodneje. 

(6) Stroške zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja ter pr^vjp^ jz prejšnjih odstavkov tega člena krije 
država oziroma lokaltia skupnost, če državljan ni zavarovan 
na drugi podlagi. 6) . 

29. člen 
(pravica do enkratne denarne pomoči) 11: r 

(1) Državljan, ki se je pri opravljanju nalog ali izvrševanju 
drugih dolžnosti v Civilni zaščiti poškodoval brez svoje krivde, 
tako da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 % po 
predpisih o vojnih invalidih, ima pravico do enkratne denarne 
pomoči. 

(2) Do enkratne denarne pomoči iz prejšnjega odstavka je 
državljan upravičen tudi v primeru, kadar je njegov organizem 
okvarjen najmanj za 20 % zaradi bolezni, ki je nastala ali pa se 
je poslabšala neposredno zaradi opravljanja nalog ali drugih 
dolžnosti v Civilni zaščiti. 

(3) Do enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega 
člena so upravičeni tudi družinski člani državljana, ki je pri 
opravljanju nalog ali drugih dolžnosti v Civilni zaščiti izgubil 
življenje. 

(4) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne more 
biti nižja od dvanajstih zajamčenih plač ter višino povračil in 
postopek za uveljavljanje pravic iz prejšnjega in tega člena. 

30. člen 
(povračilo škode) 

(1) Državljan, ki je pri opravljanju nalog in drugih dolžnosti 
v Civilni zaščiti utrpel škodo, ima pravico do njenega povra- 
čila po splošnih predpisih. 

(2) Državljan in pravna oseba, ki je zavezana k materialni 
dolžnosti, ima pravico do nadomestila za uporabo sredstev, ki 
jih je predala za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ter do 
povračila škode, če so bila zato sredstva poškodovana ali 
uničena. 

(3) Vlada določi vrsto materialnih sredstev, za katere lahko 
upravni organ naloži materialno dolžnost, višino nadomestila 
za uporabo ter način ugotavljanja in izplačevanja škode. 

31. člen 
(odgovornost za povzročeno škodo) 

(1) Država in lokalna skupnost sta odgovorni za škodo, pov- 
zročeno tretjim osebam namenoma ali zaradi velike malomar- 
nosti pri izvajanju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter 
pri usposabljanju in drugih službenih opravilih, ki so pove- 
zana z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Državljan, ki je pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka 
povzročil škodo namenoma ali iz velike malomarnosti, odgo- 
varja po predpisih, ki urejajo odškodninsko odgovornost 
delavcev v državni upravi. 

32. člen 
(zbiranje in varstvo osebnih podatkov) 

(1) Upravni organ zbira, obdeluje, uporablja in hrani naslednje 
osebne podatke: 

- o pripadnikih Civilne zaščite ter o državljanih, ki prosto- 
voljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in 
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pomoči, enotno matično številko, ime in priimek datui'J 
kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča. . 
rojstva otrok, podatke o usposobljenosti in znanjih 
nih za zaščito, reševanje in pomoč, za pripadnike C'» ; 
zaščite pa tudi podatke o zdravstvenem stanju, ,zob' 
zadolžitvi v Civilni zaščiti ter o poklicu in zaposlitvi zat°: 
zagotovi ažurnost priprav Civilne zaščite ter drugih s 
zaščito, reševanje in pomoč; 

- o vrsti, zmogljivostih, stanju transportnih in drugih.^ 
stev, za katere velja materialna dolžnost ter o imenu, Pr" r 
prebivališču oziroma zaposlitvi lastnikov in uporabnico 
sredstev, zemljišč in objektov zaradi popolnitve štabov, 
in služb Civilne zaščite. 

(2) Upravni organ vodi zbirke osebnih podatkov o PriPal^j 
Civilne zaščite, državljanih, ki prostovoljno sodelujejo p< 
čiti, reševanju in pomoči ter o obveznikih materialne 
nosti. 

(3) Upravni organ je odgovoren za varstvo osebnih po^ 
iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom. 

33. člen 
(posredovanje osebnih podatkov) 

(1) Upravni organ lahko posreduje osebne podatke iz P'' 
njega člena: 

kup^ 
- pristojnemu državnemu organu in organu lokalne s* 
sti na njegovo zahtevo; 

- podjetju, zavodu in drugi organizaciji o pri njej razp°re,e 

pripadnikih Civilne zaščite. 

(2) Organi, podjetja, zavodi in druge organizacije iz Pre! jrari|f 
odstavka lahko osebne podatke uporabijo le za organ11 j 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v sV\aw $ 
zakonom in so odgovorni za njihovo varstvo v sklad" 
koriom 

34. člen 
(pridobivanje podatkov) 

(1) Osebne podatke iz 32. in prejšnjega člena pridobi UP^. 
organ iz obstoječih zbirk podatkov. Organi in služb®'^ 
podatke zbirajo, so jih dolžne upravnemu organu spC° 
njegovo zahtevo. 

., c te"1 

(2) Upravni organ lahko osebne podatke v skladu .^i 
zakonom pridobi neposredno od pripadnikov Civilne ' 
oziroma od državljanov, ki prostovoljno sodelujejo prl 

Ijanju nalog zaščite, reševanje in pomoči le, če jih ni i" 
zagotoviti iz obstoječih zbirk. 

.• $ 
(3) Osebni podatki iz 32. člena tega zakona se unić'i0, 

preneha rok ali namen, za katerega so se zbirali. 
Ki ji' 

(4) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, 
o njem vodi upravni organ v skladu s tem zakonom. 

(5) Upravni organ je dolžan v osmih dneh od dneva 
pismenega zahtevka seznaniti vsakogar z osebnimi P 
ki jih o njem vodi. 

ef 
(6) Minister podrobneje predpiše način vodenja evidenci' 
padnikov Civilne zaščite, razporejanje, pozivanje ter od 
vsebino knjižice pripadnika Civilne zaščite. 

35. člen 
(prijava spremembe osebnih podatkov) 

gbe. 
(1) Pripadniki Civilne zaščite, državljani in pravne o® p/ 
jim je naložena materialna dolžnost, morajo sporoči' 
 ^ 
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?.emu organu spremembo osebnih in drugih podatkov iz 32. Iena tega zakona v petnajstih dneh po nastanku spremembe. 

•»•PRISTOJNOSTI 

36. člen 
(pristojnosti države) 

I1) V državni pristojnosti je: 

4amie'an'e sistema varstva Pred naravnimi in drugimi nesre- 

J^ovanje razvojnih projektov in raziskovalne dejavnosti 
'Stva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

;a^
rava in uresničevanje nacionalnega programa in načrta s,va pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

reSeva'aVa °C8n °9roženost' ter državnih načrtov zaščite in 

organiziranje in opremljanje državnih sil za zaščito, reševa- n'e 'n pomoč; 

dru°uen'e sil za zaščit0' reševanje in pomoč ob naravnih in 
losti nesrećah. ki prizadenejo dve ali več lokalnih skup- 

ra°.r9an'ziranje in izvajanje opazovanja, obveščanja in alarmi- 
<iJ? na območju države in regij ter določanje enotnega 'sna alarmiranja; 

"anir9aniZiran'e in vzdrževan)e zvez za potrebe zaščite, reše- 
sisl^n Pomoči do lokalnih skupnosti ter določanje enotnega 

Srečeen'eVan'e ®kode' k' '° P°vzročijo naravne in druge ne- 

da
Porno^ pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, 

dedi® zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženje, kulturna 
*aaot ■ 'n oko'ie' PrePreči nastajanje nadaljnje škode in y°tovi druge osnovne pogoje za življenje; 

$abi°l0Ćan'e 'z°braževalnih programov in programov uspo- {a '.ania s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesre- 1 ter izvajanje programov, ki so državnega pomena; 

Pr^Pekcija nad izvajanjem predpisov in ukrepov varstva a naravnimi in drugimi nesrečami; 

Vania'an'e meddr*avnega in drugega mednarodnega sodelo- 
Šanij na področiu varstva pred naravnimi in drugimi nesre- 

37. člen 
(pristojnosti občine) 

l6sre^ćina ure'a in izvaia varstvo pred naravnimi in drugimi BC-ami na svojem območju. 

^ °t>činski pristojnosti je: 

stvaPleml'anie nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebival- a 0 Pretečih nevarnostih; 

Vsi^^nižiranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje aQu z enotnim sistemom alarmiranja; 

v 4|a
9°,av'lanle zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči aQu z enotnim sistemom zvez; 

naČrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov; 

delava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja; 
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- organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne 
zaščite; 

- organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne 
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini; 

- zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v pri- 
meru naravnih in drugih nesreč; 

- izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena; ! I ! • v 

- organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči na 
območju občine; 

- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje 
in pomoč s sosednjimi občinami; 

- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. 

(3) Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen 
združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje 
skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

38. člen 
(naloge podjetij, zavodov in drugih organizacij) 

(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo zagotoviti 
pogoje in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite 
delavcev ter izvajati predpisane zaščitne ukrepe. 

(2) Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem 
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo 
nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in 
opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki pred- 
stavljajo nevarnost za nastanek nesreče, morajo izdelati 
oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja. 

(3) Podjetja, zavodi in druge organizacije iz prejšnjega 
odstavka, morajo na lastne stroške vzpostaviti in vzdrževati 
pripravljenost za ukrepanje, organizirati potrebne sile za reše- 
vanje in pomoč, zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev 
in okoliškega prebivalstva o nevarnostih ter sofinancirati 
sorazmeren del priprav lokalne skupnosti, glede na obseg in 
stopnjo ogroženosti, ki jo povzroča njihova dejavnost. 

(4) Vlada določi vrste in količine nevarnih snovi, dejavnosti ter 
sredstva iz drugega odstavka tega člena. 

39. člen 
(odgovornost lastnikov in uporabnikov) 

(1) Lastniki in uporabniki stanovanjskih ter drugih stavb so 
odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za 
zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in 
pomoč. 

(2) Lastniki in uporabniki kulturne dediščine so odgovorni za 
izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Pri tem lahko zahte- 
vajo pomoč strokovne službe za varstvo kulturne dediščine. 

(3) Lastniki in uporabniki iz prvega odstavka tega člena 
morajo pristojnemu poverjeniku za Civilno zaščito dajati 
podatke o stanovanjski ali drugi stavbi ter zbirne podatke 
o stanovalcih in drugih uporabnikih stavb. 

IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE 

1. Raziskovanje 

40. člen 
(raziskovalni in razvojni projekti) 

(1) Raziskovalni in razvojni projekti varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami so obvezna sestavina nacionalnega razi- 
skovalnega programa. 
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(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sodeluje pri 
odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih v nacional- 
nem raziskovalnem programu tako, da predlaga raziskovalne 
in razvojne projekte s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter daje mnenje k raziskovalnim in razvoj- 
nim projektom, ki imajo pomen za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

(3) Ministrstvo po predhodni uskladitvi z ministrstvom, pristoj- 
nim za raziskovalno dejavnost, lahko samostojno financira 
raziskovalne ter razvojne projekte varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

2. Programiranje 

41. člen 
(nacionalni program) 

(1) Z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program) 
se določajo cilji, politika in strategija varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v državi za najmanj pet let. 

(2) Nacionalni program vsebuje: 

- ugotovitve iz ocen ogroženosti; 

- stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- opredelitev stopnje zaščite pred posameznimi naravnimi in 
drugimi nesrečami, temeljne cilje, naloge varstva in način 
njihovega uresničevanja; 

- pregled preventivnih ukrepov; 

- smernice za raziskovalno in razvojno delo; 

- smernice za organiziranje sil ter sredstev za zaščito, reševa- 
nje in pomoč; 

- smernice za izdelavo izobraževalnih programov; 

- analizo pričakovanih stroškov in koristi. 

42. člen 
(letni načrt) 

(1) Naloge iz nacionalnega programa se razčlenijo v letnem 
načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

43. člen 
(programi in načrti lokalnih skupnosti) 

(1) Lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in načrte 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti 
v nasprotju z nacionalnim programom. 

3. Načrtovanje 

44. člen 
(ocena ogroženosti) 

(1) Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah 
ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. 

(2) Ocene ogroženosti za območje države ali del območja 
države za posamezne naravne in druge nesreče ter v vojnem 
stanju izdela Uprava za zaščito in reševanje Republike Slove- 
nije v sodelovanju z drugimi ministrstvi. 

(3) Ocene ogroženosti za območje občine izdela pristojni 
občinski organ. 
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(4) Minister predpiše metodologijo za izdelavo ocen ogr°*e 

nosti. 

45. člen 
(načrti zaščite in reševanja) 

(1) Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nes'* 
čah ter v vojnem stanju se načrtujejo z načrti zaščite 
reševanja. 

(2) Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organiziran 
usklajeno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zman' ,f 
nje njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnov 
pogojev za življenje ob nesreči. 

46. člen 
(nosilci načrtovanja) 

za$; (1) Državne načrte zaščite in reševanja izdela Uprava zi . 
čito in reševanje Republike Slovenije v sodelovanju z drug 
ministrstvi. 

(2) Občinske načrte zaščite in reševanja izdelajo pri510'11 

občinski organi. 

(3) Župan lahko odloči, da poleg podjetij, zavodov in 
zacij iz 38. člena tega zakona, načrte zaščite in re^ 
izdelajo tudi druga podjetja, zavodi in druge organizacij 
območju občine. 

(4) Nosilci izdelave načrtov zaščite in reševanje morajo sPr 

jete načrte zaščite in reševanja javno predstaviti. 

(5) Vlada podrobneje uredi vsebino ter izdelavo načrtov 
čite in reševanja. 

47. člen 
(izpopolnjevanje načrtov) 

(1) Načrte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob i 
membi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sr?.0(,ati 
za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo up0!5 anju 
nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri raV 

ob nesrečah. 

V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

48. člen 
(sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja) 

d<»' 
(1) Za odkrivanje ter spremljanje nevarnosti naravnih njj 
gih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje in izva| - 

tnf 

zaščite, reševanja in pomoči, ministrstvo organizira en° 
sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja. 

(2) Temeljne naloge sistema iz prejšnjega odstavka so- 

- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, Porrl^alo5 
za zaščito, reševanje in pomoč ter za izvajanje drugih 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih ne^aS' 
stih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno 
čito; 

- obveščanje in alarmiranje izvajalcev nalog zaščite,r® pfi- 
nja in pomoči o nevarnostih ter posredovanje odloči'® jr 
stojnih organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanj 
pomoči. 

49. člen 
(organizacija sistema) 

(1) Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sesl 
- opazovalno omrežje; 

poročevalec, 



Centri za obveščanje; 

služba za informacijsko podporo; 

~a|armiranje. 

olj'8''3 Podrobneje uredi organizacijo in delovanje sistema 0vania, obveščanja in alarmiranja. 

^'Opazovalno omrežje 

50. člen 
(opazovalno omrežje) 

[^Opazovanje, obveščanje in alarmiranje se izvaja na pod- 

obvestil prebivalcev in organizacij; 

jarna>^20vanj oziroma obvestil gasilcev, gorskih reševalcev, 
druJ|ev' Potapljačev, gozdarjev, lovcev, ribičev, avto-moto 
^stiVh'- naut'Čnih društev, letalskih klubov, železničarskih, in in drugih podjetij, zavodov ter organizacij; 

sDr°p^®s,il opazovalnih in nadzornih služb, organiziranih za 
oios?uan'e meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radi- 

ekoloških in drugih razmer; 

Prosto^Vani' ki i'h opravljajo službe za nadzor zračnega 

r"ednarodne izmenjave podatkov in informacij. 

{atfnort130 'Z Preišr|jega odstavka, morajo brezplačno sporo- 
nesrofi Pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi cami pristojnemu centru za obveščanje. 

51. člen 
(uporaba podatkov državne statistike) 

načrt°'n' dr*avni organi in organi lokalnih skupnosti lahko 
rabijo 0vanie ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči upo- 
Prebiva|0^atke 0 virih nevarnosti naravnih in drugih nesreč, 
stavbah na °9roženih območjih, stanovanjskih in drugih 
Organjl1' 'avr|ih službah, društvih, podjetjih, zavodih in drugih 
'eseva ^jah' katerih dejavnost je pomembna za zaščito. 
statisti*16 in Pomoč, ki so zbrani z nacionalnim programom 
S'a'istika raziskovan' ali v dru9ih zbirkah, ki jih vodi državna 

državni organi in organi lokalnih skupnosti lahko 
rabjj0 I, y.an'e in 'zva)anje zaščite, reševanja in pomoči upo- 
PrebiVa,skladu s prejšnjim odstavkom podatke o ogroženih 
'rttek ki obsegajo enotno matično številko, ime in pri- 
ter DnH ° rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča 

atke o zaposlitvi. 
(3) 
°dstavkVn' or9ani in organi lokalnih skupnosti iz prejšnjega uPoraKia so dol*ni zagotoviti varstvo osebnih podatkov, ki jih 'lajo v skladu z zakonom. 

52. člen 
^ (zbirke podatkov) 

opr Pfava za zaščito in reševanje Republike Slovenije za 
rtirnj in H6 uPravn'h in strokovnih zadev varstva pred narav- 
rab|ia r._^,u9'mi nesrečami zbira, obdeluje, posreduje in upo- 

Podatke o: 

in drugih pojavih, pomembnih za varstvo pred 
in drugimi nesrečami; 

nevarnosti naravnih in drugih nesreč; 
aravnih in drugih nesrečah ter povzročenih škodah; 
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- silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč; 

- intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč; 

- stroških varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Državni organi, lokalne skupnosti ter podjetja, zavodi in 
druge organizacije morajo Upravi za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije sporočati podatke za potrebe varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami na predpisan način. 

(3) Minister predpiše metodologijo zbiranja, obdelave, shra- 
njevanja, posredovanja in uporabe podatkov ter pogoje za 
izkazovanje in izmenjavo podatkov s tujimi državami ter med- 
narodnimi organizacijami. 

53. člen 
(uporaba zvez) 

(1) Uporaba zvez za vodenje ter prenos podatkov v sistemu 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja ima prednost pri upo- 
rabi vseh vrst zvez. 

(2) Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za 
izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ministrstvo organizira avtonomen sistem 
zvez. 

2. Centri za obveščanje 

54. člen 
(organiziranost in delovanje) 

(1) Ministrstvo organizira za opravljanje operativno-komuni- 
kacijskih nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja centre 
za obveščanje. 

(2) Centri za obveščanje so; 

- Center za obveščanje Republike Slovenije; 

- regijski in območni centri za obveščanje. 

(3) Območni centri se aktivirajo in delujejo le ob naravnih in 
drugih nesrečah ter v vojni. 

(4) O aktiviranju območnih centrov za obveščanje odloča 
minister ali poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. 

3. Služba za informacijsko podporo 

55. člen 
(služba za informacijsko podporo) 

(1) Za strokovno-analitično obdelavo podatkov, obveščanje 
in alarmiranje ter za informacijsko podporo organom vodenja 
zaščite, reševanja in pomoči organizira ministrstvo službo za 
informacijsko podporo. 

(2) Nacionalne in lokalne televizijske ter radijske postaje 
morajo na zahtevo Vlade, župana, pristojnega poveljnika 
Civilne zaščite ali organa, pristojnega za varstvo pred narav- 
nimi in drugimi nesrečami, objaviti pozive, razglase in druga 
nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih 
nesreč. Objava pozivov, razglasov ter drugih sporočil ima 
prednost v vseh sredstvih javnega obveščanja. 

4. Alarmiranje 

56. člen 
(alarmni sistem) 

(1) Alarmiranje se organizira kot enoten sistem, ki ga je 
mogoče upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni. 
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57. člen 
(izvajanje alarmiranja) 

(1) Alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč se 
izvaja na podlagi preverjenih obvestil prebivalcev, organov, 
podjetij, zavodov in drugih organizacij ter zahtev: 

■Ć~ i 
- službe za informacijsko podporo; 

- poveljnikov Civilne zaščite; 

- poveljnikov gasilskih enot in gasilskih zvez. 

(2) Alarmiranje izvajajo centri za obveščanje, gasilske organi- 
zacije ter pristojne službe v podjetjih, zavodih in drugih orga- 
nizacijah. 

58. člen 
(alarmiranje) 

(1) Znaki za alarmiranje so enotni za celotno območje države. 

(2) Vlada določi vrsto, število in uporabo znakov za alarmi- 
ranje. 

(3) Ministrstvo skrbi za organizacijo in delovanje enotnega 
alarmnega sistema na državni in regijski ravni. 

VI. ZAŠČITNI UKREPI 

59. člen 
(zaščitni ukrepi) 

(1) Zaščitni ukrepi so: 

- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi; 

- evakuacija; 

- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev; 

- radiološka, kemijska in biološka zaščita; 

- zaklanjanje; 

- zaščita kulturne dediščine. 

60. člen 
(prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi) 

(1) Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 
se uveljavljajo pri načrtovanju in urejanju prostora ter naselij 
in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo oziroma 
zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se 
omogoči zaščita, reševanje in pomoč. 

(2) Projekti za graditev objektov in naprav namenjenih oskrbi 
prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji 
oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter 
energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

(3) Vlada podrobneje predpiše vrsto objektov in naprav iz 
prejšnjega odstavka ter prostorske, urbanistične, gradbene in 
druge tehnične ukrepe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

61. člen 
(evakuacija) 

(1) Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, 
če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti. 

(2) Evakuacijo lahko odredijo Vlada, župan, v nujnih primerih 
pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite. 
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(3) Na območjih, kjer je odrejena evakuacija, se morajo Prei"' 
valci preseliti v določen kraj v času in na način, kot je j° 
določeno z načrti zaščite in reševanja oziroma z odločitvijo 
pristojnega organa. 

(4) Preselitev prebivalcev v drugo občino ne sme vplivati na 
poslabšanje njihovega pravnega statusa. 

(5) Občina, na območje katere so prebivalci evakuirani, kril® 
stroške v zvezi z njihovo nastanitvijo in oskrbo ter izobraževa- 
njem s tem, da ji daje nadomestilo stroškov država ^zirorn 
tista občina, iz katere so evakuirani, v obsegu, kot bi jih kri' 
če do evakuacije ne bi prišlo. 

62. člen 
(sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev) 

(1) Država in občine so dolžne v skladu s tem zakonom 
zagotoviti zatočišče in nujno oskrbo prebivalcem, ki so zar . 
naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev 
preživljanje in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svo- 
jega prebivališča. 

(2) Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali up£ 
rabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje «v8' 
kuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če njWv 

nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način. 

63. člen 
(radiološka, kemijska in biološka zaščita) 

(1) Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega ukr®Pe 

ter sredstva za neposredno zaščito pred učinki jedrske« ' 
kemičnega in biološkega orožja ter pred posledicami n0sr 

z nevarnimi snovmi. 

(2) Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so narrienj®!j| 
javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu in skladiščenju *' 
zdravil in živinske krme, javni zdravstveni službi ter varstvu ^ 
izobraževanju otrok, morajo zagotoviti zaščitna sredstva 
izvajati predpisane ukrepe za radiološko, kemijsko in bi" 
ško zaščito. 

(3) Vlada podrobneje predpiše organizacijo radiološke, Mjl 
ske in biološke zaščite ter določi zaščitna sredstva in ukrep 
iz prejšnjega odstavka. 

64. člen 
(zaklanjanje) 

(1) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi n®var I 
nostmi se gradijo zaklonišča in zaklonilniki. 

(2) Zaklonišča se glede na odpornost delijo na zaklon^ 
osnovne in dopolnilne zaščite. 

(3) Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in 
ogroženih naseljih v novih objektih, namenjenih javni tO'. 
stveni službi, varstvu in izobraževanju otrok, varstvu kultur ^ 
dediščine, javnim telekomunikacijam, nacionalni televizij' 
radiu, upravljanju železniškega, pomorskega in zračnega P ^ 
meta ter v pomembnih energetskih in industrijskih obje1K ' 
kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega p o"1 

za obrambo in zaščito. 

(4) V drugih novih objektih v naseljih iz prejšnjega odstavki 
obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanj"' 

(5) Zaklonišča se praviloma gradijo kot dvonamenski objek'' 
tako da ni ogrožena njihova zaščitna funkcija. 

(6) Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju 
zaščito pred ruševinami. 

poročevalec, ^ 
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65. čian 
(javna zaklonišča) 

lak?3 zak'anianje ljudi na javnih mestih se uporabljajo javna °nišča oziroma se v ta namen prilagajajo primerni objekti. 

javna zaklonišča skrbi lokalna skupnost. 

66. člen 
(zaščitne funkcije zaklonišč) 

I'2ak,onlšča osnovne zaščite morajo zagotavljati zaščito 
Pohrnadpri,iskom' ruševinami, radioaktivnimi padavinami, 
dališe'bivĆ'nki kemićne9a orožia- Opremljena morajo biti za 

dopolnilne zaščite morajo zagotavljati zaščito ea ruševinami. 

67. člen 
(vzdrževanje in uporaba zaklonišč) 

nerhS
t
,nik in uporabnik morata zaklonišče vzdrževati v takš- 

m°ra k
a

t
n,U| ki ustreza njegovi namembnosti. Ob nevarnosti 

"iti ia J I om°gočen dostop in uporaba tistim osebam, kate- |e ^klonišče namenjeno. 
(2) 
%o vi "evarr>osti mora biti zaklonišče pripravljeno za upo- v <4 urah. 
(3) 
,|"1kci[nniernbe zak|onišča, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno 1°, praviloma niso dovoljene. 

68. člen 
(financiranje graditve zaklonišč) 

estitorji morajo graditi zaklonišča s svojimi sredstvi. 
estitor javnih zaklonišč je lokalna skupnost. 

13) 2a 
'atie ^°sPeševanje graditve zaklonišč lahko država prev- y ancije ali odobri subvencije. 
'4) 
'akioni^ določa območja in objekte, kjer se morajo graditi Ca ter pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč. 
(5)o 
idl04a 

za prevzem garancije in dodeljevanju subvencij 

^ M 
r predP'še tehnične normative za zaklonišča in lke ter za prilaganje objektov za zaklanjanje. 

69. člen 
(zaščita kulturne dediščine) 

kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje 
li njševa- zrnan)^evar>je nevarnosti ter preprečevanje in lurno rt,e sk°dljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na u dediščino. 
6) pr- 
l1 "Porabn6^ ukrePe iz prejšnjega odstavka izvajajo lastniki 
LU|,Urrie ""^.kulturne dediščine, strokovna služba za varstvo 

U|turne d . ^'ne. občine in država. Pri izvajanju zaščite 
>,rebi

e
t
dl^ne ob naravnih in drugih nesrečah sodelujejo 

enote t us<rezne enote in službe Civilne zaščite, gasil- ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. 
!i ^lad Podrobneje uredi varstvo kulturne dediščine ob 

drugih nesrečah. 
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VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA 

70. člen 
(vsebina in odgovornost) 

(1) Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev 
za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih 
nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega 
premoženja. 

vi »:•>'. 
(2) Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vza- 
jemne zaščite skrbi lokalna skupnost, ki v ta namen lahko 
organizira svetovalno službo. 

: ?r&c . . 
(3) Vlada predpiše sredstva in opremo za osebno in skupinsko 
zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagoto- 
viti prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, podjetja, zavodi in 
druge organizacije ter državni organi. 

VIII. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ 

1. Naloge in organizacija 

71. člen 
(naloge zaščite, reševanja in pomoči) 

(1) Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesre- 
čah obsega: 

- prvo medicinsko pomoč; 

- pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem; 

- prvo veterinarsko pomoč; 

- gašenje in reševanje ob požarih; 

- reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov; 

- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter 
ekoloških in drugih nesrečah na morju, rekah in jezerih; 

- reševanje v gorah; 

- reševanje v jamah; 

- reševanje ob velikih prometnih nesrečah; 

- reševanje v rudniških nesečah; 

- varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi; 

- izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob upo- 
rabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ter ob nesre- 
čah z nevarnimi snovmi; 

- reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah množič- 
nega nasilja; 

- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. 

72. člen 
(izvajalci nalog) 

(1) Naloge iz prejšnjega člena izvajajo: 

- enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih 
nevladnih organizacij; 

- podjetja, zavodi in druge organizacije; 

- enote in službe Civilne zaščite; 

- policija; 

- Slovenska vojska v skladu z zakonom. 
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73. člen 
(društva in druge nevladne organizacije) 

(1) Enote, službe in druge operativne sestave društev in dru- 
gih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja 
in pomoči oziroma javno službo na podlagi odločitve pristoj- 
nega organa lokalne skupnosti ali državnega organa, če izpol- 
njujejo predpisane pogoje. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka pristojni organ določi 
zlasti: 

- vsebino, obseg in način opravljanja nalog oziroma javne 
službe; 
- začetek izvajanja nalog oziroma javne službe; 

- finančna sredstva, ki jih zagotavlja lokalna skupnost ozi- 
roma država za opravljanje nalog oziroma javne službe; 

- finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice 
v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu 
s tem zakonom; 

- nadzor nad opravljanjem nalog oziroma javne službe. 

(3) Obseg in način opravljanja nalog oziroma javne službe se 
določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, 
služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in 
pomoč, ki jih določi Vlada. 

(4) Kadar se ugotovi, da enote, službe ali druge operativne 
sestave društva ali druge nevladne organizacije iz prvega 
odstavka tega člena ne opravljajo nalog oziroma javne službe 
v skladu s predpisi in odločitvijo pristojnega organa, ji ta 
organ določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjklji- 
vosti ne odpravi v določenem roku, se ji opravljanje nalog 
oziroma javne službe odpove. 

(5) Ne glede na določbe tega člena lahko pri zaščiti, reševanju 
in pomoči prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in 
nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo. 

74. člen 
(javne službe za zaščito, reševanje in pomoč) 

(1) Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč so: 

- gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote v skladu 
s predpisi o gasilstvu; 

- gorska reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Gorske 
reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije v skladu z odlo- 
čitvijo pristojnega državnega organa; 

- jamarska reševalna služba, ki jo opravljajo jamarji-reševalci 
pri jamarskih društvih v skladu z odločitvijo pristojnega držav- 
nega organa; 

- služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih 
nesrečah na morju, ki jo organizirajo lokalne skupnosti in 
država. 

75. člen 
(podjetja, zavodi in druge organizacije) 

(1) Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševa- 
nja in pomoči lahko pristojni državni organ ali organ lokalne 
skupnosti določi podjetja, zavode in druge organizacije, ki 
imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva. 

(2) Podjetja, zavodi in druge organizacije določijo svojo orga- 
niziranost za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, skrbijo 
za strokovno usposabljanje svojih delavcev ter izvajajo druge 
priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

(3) Pristojni organ lokalne skupnosti ali državni organ zago- 
tovi podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, ki jih 
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določi za opravljanje nalog zaščite, reševanja in P°m,. 
nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri °Pra^' 
nju nalog ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo reo 
dejavnost. 

76. člen 
(enote in službe Civilne zaščite) 

(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se"r9a 

nizirajo enote in službe Civilne zaščite in sicer: 

- enote za prvo pomoč; 

- enote za prvo veterinarsko pomoč; 

- tehnične reševalne enote; 

- enote in službe za radiološko, kemijsko in biološko zašč'lc 

- enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvt 

- službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč; 

- službe za podporo. 

(2) Lokalna skupnost ne glede na prejšnji odstavek or9al^jj 
gasilske enote Civilne zaščite v krajih, kjer ni ustrezne oP 
tivne enote gasilske organizacije. 

rg3- 
(3) Država, lokalne skupnosti, podjetja, zavodi in druge , 
nizacije organizirajo enote in službe iz prvega odstavKa 
člena, v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in 
sabljanje Civilne zaščite, ki jih predpiše Vlada. 

77. člen 
(proženje snežnih plazov) 

(1) Proženje snežnih plazov lahko opravljajo osebe, k'1 

pooblastilo pod pogoji, ki jih predpiše minister. 

(2) Minister podrobneje uredi varstvo pred snežnimi plaZ° 

78. člen .. 
(varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

uggtjf 
(1) Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ° „je 
odkrivanje, zavarovanje, odstranjevanje, prevoz in unic 
neeksplodiranih ubojnih sredstev. 

(2) Pripadniki enot za varstvo pred neeksplodiranimi (( 
sredstvi lahko naloge iz prejšnjega odstavka opravljal 
imajo pooblastilo ministra. 

r#1 

(3) Minister podrobneje uredi varstvo pred neeksplod'ra 

ubojnimi sredstvi. 

79. člen 
(vzdrževanje javnega reda in varnosti) 

(1) Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih/1®* 
na ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja polic')3' 

2. Mobilizacija in aktiviranje 

80. člen 
(mobilizacija in aktiviranje) 

(1) O mobilizaciji Civilne zaščite in drugih sil za za 

reševanje in pomoč odloča Vlada. 

(2) O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito. 'e 

nje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odločajo Pr' pjt 
poveljnik Civilne zaščite in drugi organi, pristojni za 
v skladu z načrti zaščite in reševanja. 

poročevalec,s" 



3' Vodenje sil 

81. člen 
(vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč) 

j1) Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil 
zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot no'en sistem. 

Sedenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki Civilne 
Pov i ' ž,abi Civi,ne zaščite, poverjeniki za Civilno zaščito in 
sp«6 ' oziroma vodje enot, služb in drugih operativnih v za zaščito, reševanje in pomoč. 

<3>V°denje temelji na obveznem izvrševanju odločitev orga- 
,-{:.

prist°jnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za Cl'0, reševanje in pomoč. 

ten^k P°ve'jnik oziroma vodja mora imeti namestnika, če S)a ni, pooblasti osebo, ki ga nadomešča. 

nL^Sak Poveljnik oziroma vodja mora vedeti, kdo mu je nadreien in podrejen. 

ff N'hCe ni dolžan in ne sme izvršit, odločitve, če je očitno, da 
ta.- m storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humani- rn° pravo. 

82. člen 
(vodenje enot, služb in drugih sestav) 

druiv!!0*8' služl3e 'n druge operativne sestave društev ter 
drun'h nev,adnih organizacij oziroma podjetij, zavodov in 
Pom A-0rgani2acij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in 
str!!!. ' v°dijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili ter predpisi. 

drun6 za®"to' reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali 
Zašet opera,ivne sestave, oziroma če je aktivirana Civilna 
Prist ' mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami 'Ojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje interven- 

83. člen 
(sodelovanje vojske in policije) 

snoto9 Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo vojaške 
*us niihovo delovanje vodijo vojaški poveljniki v skladu 
v0ril

ni1?ri,varni pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma 
I® mtervencije. 

ID\ 
^"ciia organizira in opravlja svoje naloge pri zaščiti, 
Pristr?nju in Pomoči v skladu s predpisi ter usmeritvami 
cije 93 P°ve|inika Civilne zaščite oziroma vodje interven- 

84. člen 
(naloge poveljnikov Civilne zaičlte) 

oveljnik Civilne zaščite: 

*ai£;.everia intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za 
°. reševanje in pomoč; 

Irunfk ali usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in 9'n nesrečah; 

6|,*kr
f
b'> povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaš- 

• Sevanje in pomoč; 

Sil jg6 Mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem 
odpeto, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za 

0 Škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče; 
Pr®dlaga imenovanje štaba Civilne zaščite. 

(2) 

SC!!""1 ^'v''ne zaščite lahko za vodenje posameznih vencije ' za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo inter- 
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85. člen 
(posebna pooblastila) 

(1) Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije ima pravico 
in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči 
prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in 
promet mimo tega kraja ter odredi: 

- umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in 

- vstop v stanovanje; 
' 

- uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzposta- 
vitev; 

K)-lilJ £" 
- odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo; 

- uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodova- 
nih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in 
pomoč; 

- obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu 
z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reše- 
vanje; 

- uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in 
pomoči; 

- porušitev objekta oziroma posek drevja. 

(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne 
zaščite ali vodja intervencije odredi le, če ne more drugače 
zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, 
reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je 
to nujno potrebno. 

86. člen 
(pomoč) 

(1) Če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi 
nesreči potrebna pomoč v silah in sredstvih iz sosednje 
lokalne skupnosti, lahko poveljnik Civilne zaščite občine ali 
vodja intervencije, zaprosi za takšno pomoč. Poveljnik ali 
vodja intervencije lahko zaprosi za pomoč tudi sosednjo 
lokalno skupnost v drugi državi, če z meddržavnim sporazu- 
mom ni drugače dogovorjeno. 

(2) Za pomoč v silah in sredstvih ob velikih naravnih in drugih 
nesrečah zaprosi druge države Vlada ali poveljnik Civilne 
zaščite Republike Slovenije, če z medržavnimi sporazumi ni 
drugače dogovorjeno. 

(3) Vlada odloča o pomoči drugim državam ob naravnih in 
drugih nesrečah. 

87. člen 
(itabl Civilne zaščite) 

(1) Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih 
operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči se 
organizirajo štabi Civilne zaščite. 

(2) Štabi Civilne zaščite so: 

- Štab Civilne zaščite Republike Slovenije; 

- regijski štabi; 

- občinski oziroma mestni štabi; 

- sektorski oziroma krajevni štabi; 

- štabi Civilne zaščite podjetij, zavodov in drugih organizacij. 

(3) Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsot- 
nosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število 
članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov 
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tistih organov, organizacij in služb, Ki sodelujejo pri zaščiti, 
reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. 

88. člen 
(poverjeniki za Civilno zaščito) 

(1) Poverjeniki za Civilno zaščito se imenujejo v večjih stano- 
vanjskih stavbah, podjetjih, zavodih in drugih organizacijah 
ter glede na ogroženost, v bivalnih okoljih. 

(2) Poverjeniki za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne 
in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo 
izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju. 

4. Oznake v Civilni zaščiti 

89. člen 
(vrste oznak) 

(1) V Civilni zaščiti Republike Slovenije se uporabljajo nasled- 
nje oznake: 

- oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije; 

- položajne oznake; 

- oznake specialnosti enot in služb. 

(2) Nihče ne sme reproducirati ali neupravičeno uporabljati 
oznak in uniforme Civilne zaščite Republike Slovenije ter 
reproducirati in v prometu uporabljati vozil, ki so po grafični 
podobi enaka vozilom in drugim prevoznim sredstvom Civilne 
zaščite. 

(3) Vlada predpiše oznake Civilne zaščite Republike Slovenije. 

(4) Minister predpiše vrsto, obliko, kroj in nošenje uniforme 
Civilne zaščite Republike Slovenije. 

90. člen 
(uporaba oznak) 

(1) Pripadnik Civilne zaščite Republike Slovenije med oprav- 
ljanjem nalog nosi oznako pripadnosti, knjižico in uniformo 
Civilne zaščite. 

(2) Člani enot, služb in drugih operativnih sestav društev in 
drugih nevladnih organizacij, podjetij, zavodov in drugih 
organizacij med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in 
pomoči v vojnem stanju uporabljajo poleg svojih oznak tudi 
oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. 

5. Priznanja in nagrade 

91. člen 
(priznanja in nagrade) 

(1) Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
se podeljujejo priznanja in nagrade za; 

- prispevke pri preprečevanju nevarnosti; 

- prispevke pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in po- 
moči; 

- hrabra dejanja; 

- izume in inovacije; 

- dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu; 

- dosežke pri izobraževanju in usposabljanju; 

- življenjsko delo na področju varstva pred naravnimi m 
drugimi nesrečami. 

(2) Priznanja iz prejšnjega odstavka predpisuje Vlada. 

IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE 

92. člen 
(Državni zbor) 

(1) Državni zbor: 

- določa temeljne usmeritve za organiziranje in izvajanj® 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- sprejme nacionalni program varstva pred naravnimi i" 
drugimi nesrečami na predlog Vlade; 

- nadzira uresničevanje nacionalnega programa ter izvajanje 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- odloča o zagotavljanju sredstev in drugih v/prašanij^ 
odpravljanja posledic velikih naravnih nesreč na pre° 
Vlade. 

93. člen 
(Vlada) 

(1) Vlada: 

- usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajani 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi; 

- sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nes'e 

čami; 

- sprejme državne načrte zaščite in reševanja; 

- vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posle'' 
velikih naravnih in drugih nesreč; 

- ureja mednarodno pomoč ob naravnih in drugih nesreč 

94. člen .. 
(Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča«"' 

(1) Vlada imenuje Svet za varstvo pred naravnimi in dru9irT1 

nesrečami kot posvetovalno telo. 
j/ji 6 

(2) Svet spremlja in ocenjuje stanje, sprejema stališča, 
mnenja in pobude v zvezi z: 

- ogroženostjo zaradi naravnih in drugih nesreč; 

- stanjem na področju varstva pred naravnimi in drug'"1 

nesrečami; 

- nacionalnim programom; 

- normativno ureditvijo varstva pred naravnimi in druS'"1 

nesrečami; 
„teti 

- mednarodnim sodelovanjem na področju varstva v 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

». uien , 
(poveljnik In štab Civilne zaščite Republike Slovenije' 

(1) Vlada za operativno-strokovno vodenje Civilne za^ji«ye 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju o' 
imenuje poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije- 

(2) Vlada za strokovno pomoč pri vodenju in izvajanju 
tivnih nalog zaščite, reševanja in pomoči imenuje Štab C> 
zaščite Republike Slovenije. 
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(3) Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je za svoje 
610 odgovoren Vladi. 

X. NALOGE UPRAVE 

96. člen 
(poveljnik in štab Civilne zaščite regije) 

jlLy'acla za strokovno-operativno vodenje sil za zaščito, 
Steh "li'0 'n P°moč v regiji imenuje regijske poveljnike in 
nostf ne zaS6ite ter določi območje njihove odgovor- 

g>ijski poveljniki Civilne zaščite so za svoje delo odgo- 
ni Poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije. 

97. člen 
(komisije za ocenjevanje škode) 

iah^lada Za ocenievanie škode ob naravnih in drugih nesre- 
čen 23 Pr'Pravo predlogov za odpravo njihovih posledic nuie državno in regijske komisije za ocenjevanje škode. 

strok'ane komisii 'z prejšnjega odstavka imenuje Vlada iz vrst 
s|(un0Vn'akov 'n predstavnikov rlržavne uprave, lokalnih Pnosti, javnih služb, gospodarskih družb ter zavarovalnic. 

2>)ioSkt°dovanci na sv°ie stroške zberejo dokazila o škodi, ki 
Pristo ■Pe" 2aradi naravne ali druge nesreče in jo predložijo °ini komisiji v oceno in potrditev. 

temino škodo in druge posledice naravnih in drugih 
Predpiše vTd''6 oceniuiei° na Pod'39' metodologije, ki jo 

98. člen 
(župan) 

"(Župan; 
druril^' za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in 9'ni nesrečami; 

Sprejme načrte zaščite in reševanja; 
s SkrK' 
fosieH-1 za Ovajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje lc naravnih in drugih nesreč; 

naravn u3?'"0, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic n|h in drugih nesreč; 
s oLmL • 
stva jn' 

Za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju var- 
sprejetih zaščitnih ukrepih. 

(J) ^ 
njajn

U[!an Z3 operativno-strokovno vodenje zaščite, reševa- 
nika nj ?10'' °b naravnih in drugih nesrečah imenuje povelj- 
"ikejni, zaščite občine ter sektorske in krajevne povelj- stabe Civilne zaščite. 
(3) 
°c|stavker'eni'<' in poveljniki Civilne zaščite iz prejšnjega 
^vilne i° 23 sv°je delo odgovorni nadrejenim poveljnikom 
de|0 on28 ,e- Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje ua90voren županu. 

99. člen 
(poslovodni organ) 

®an uPravljanja v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji: 
r'5' Za izvajanje priprav za zaščito, reševanje in pomoč; 

nesr«,(.'a^a^it0. reševanje in pomoč ob naravnih in drugih 

?) Oroan 
V°^6nie iUprav''an'a za neP°srec)no operativno-strokovno 'n štab p Za zaSčito, reševanje in pomoč imenuje poveljnika 
sPrejmB 

ne zaščite ali poverjenika za Civilno zaščito ter 
načrte zaščite in reševanja. 

0Or°tevalec, št. 33 

100. člen 
(naloge ministrstev) 

(1) Vlada usmerja in usklajuje delovanje ministrstev na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Ministrstva so odgovorna za izvajanje ukrepov za prepre- 
čevanje naravnih in drugih nesreč oziroma njihovih posledic 
na področjih iz njihove pristojnosti. 

(3) Ministrstva so odgovorna za stanje priprav za delovanje 
dejavnosti iz njihove pristojnosti ob naravnih in drugih ne- 
srečah. 

(4) V državnih načrtih zaščite in reševanja se določijo naloge 
Vlade, ministrstev in vladnih služb za zaščito, reševanje in 
pomoč. 

101. člen 
(organizacija in pristojnosti) 

(1) Upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči 
ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami, opravljajo Uprava za zaščito in reševanje Republike 
Slovenije ter organizacijske enote ministrstva v regijah, če 
z zakonom ni določeno drugače. 

102. člen 
(naloge Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije) 

(1) Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije oprav- 
lja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami; 

- izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov var- 
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- izdela predlog nacionalnega programa in načrta varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

- skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja; 

- izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za 
načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ter usmerja in uskla- 
juje ukrepe za preprečevanje ter zmanjševanje posledic 
naravnih in drugih nesreč v sodelovanju z drugimi ministrstvi; 

- spremlja in razglaša nevarnost naravnih in drugih nesreč 
ter daje napotke za ravnanje; 

- izdeluje državne načrte zaščite in reševanja v sodelovanju 
z ministrstvi in vladnimi službami; 

- organizira, opremlja in usposablja državne enote in službe 
Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč 
ter zagotavlja pogoje za delo poveljnika, Štaba Civilne zaščite 
Republike Slovenije ter državne in regijske komisije za oceno 
škode; 

- spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter dru- 
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč; 

- pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in 
usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč; 

- oblikuje in vzdržuje državne rezerve materialnih sredstev za 
primer naravnih in drugih nesreč. 

(2) Uprava za zaščito in reševanje spremlja izvajanje trajne 
sanacije večjih naravnih in drugih nesreč, predlaga potrebne 
ukrepe in izdela poročilo o izvršeni sanaciji za Vlado. 
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XI. INŠPEKCIJA 
103. člen 

(pristojnosti inšpekcije) 

(1) Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki 
urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravlja. 
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

: ■ 
(2) Inšpektorji pri opravljanju inšpekcije preverjajo zlasti: 

- izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje posle- 
dic naravnih in drugih nesreč; 

. •:» I . j :■ 
- stanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in 
pomoč; 

- izvajanje nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja; 

- usposobljenost, opremljenost in pripravljenost štabov, enot 
in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč; 

- izvajanje usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč; 

- opravljanje upravnih in strokovnih zadev na področju var- 
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(3) Glavni inšpektor lahko za uresničitev smotrov inšpekcije iz 
prejšnjega odstavka odredi tudi praktični preizkus ali vajo. 

104. člen 
(posebna pooblastila) 

(1) Inšpektor ima poleg splošnih inšpekcijskih pooblastil pra- 
vico in dolžnost: 

- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa preneha 
opravljati dejavnost oziroma uporabljati objekt, naprave, 
stroje, prometna sredstva, tehnološki postopek, snovi ali 
druga sredstva, če obstaja neposredna nevarnost, da pride do 
nesreče; 

- naložiti, da se v določenem roku ali na določen način 
odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladje s predpisi, 
načrti ter odločitvami pristojnih organov vodenja zaščite, 
reševanja in pomoči. 

(2) Zoper odločbo inšpektorja iz prejšnjega odstavka je dovo- 
ljena pritožba ministru v roku petnajstih dni od vročitve, ki ne 
zadrži njene izvršitve. 

XII. POKLICNO DELO IN VARNOST PRI DELU 

105. člen 
(posebni delovni pogo|i) 

(1) Za delavce na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami veljajo predpisi o delavcih v državni upravi, če 
s tem zakonom ni določeno drugače. 

(2) Delavec, ki poklicno opravlja delo na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora po odločitvi pred- 
postavljenega zaradi službenih potreb opravljati delo v poseb- 
nih delovnih pogojih. 

(3) Posebni delovni pogoji so: 

- delo ob nedeljah ali praznikih; 

- delo v deljenem delovnem času; 

- delo, daljše od polnega delovnega časa; 
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- dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, kise 

odreja izjemoma; 

- delo v terenskih razmerah na določenem kraju in v doloi* 
nem času; 

- delo na kontaminiranem območju ter delo v drugih razl?!* 
rah, ki predstavljajo povečano nevarnost za zdravje in 2 

ljenje; 

- stalna pripravljenost za delo; 

- izraba ali prekinitev dopusta v skladu s službenimi po,re" j 
bami. 

(4) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za dejjj 
dela, se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšan 
delovnem času. 

(5) Če opravljeno delo delavca presega predpisano rnese
ffe

r|o 
oziroma tedensko delovno obveznost, se razlika šteje kot a 
prek polnega delovnega časa. 

(6) Delo v posebnih delovnih pogojih se odredi, če 9f^| 
nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče oziroma zar 
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ali kadar je le ' . 
mogoče opraviti določene naloge, ki jih ni mogoče odlag 

106. člen 
(vrednotenje dela v posebnih delovnih razmerah) 

(1) Delavcem, ki poklicno delajo na področju varstva Pr®jj 
naravnimi in drugimi nesrečami, se zaradi posebnih del o« 
razmer in odgovornosti poviša plača in sicer: 

- do 20 %, če opravljajo organizacijska, vodstvena, inšpekCI' 
ska ali operativna dela; 

- do 15 %, če opravljajo strokovno-tehnična dela v z^ 
z odkrivanjem, varovanjem, odstranjevanjem in uničevan) 
neeksplodiranih ubojnih sredstev; 

- do 10 %, če opravljajo strokovno-tehnična, analitik3, 

nadzorna in druga operativna dela; 

- do 5 %, če opravljajo pomožna tehnična in manipula,ivn 

dela. 

(2) Odstotek povišanja plače iz prejšnjega odstavka se jj, 
glede na obseg, vrsto in naravo dela v posebnih delo 
razmerah ter odgovornosti. 

107. člen 
(varnost pri delu) 

(1) Pri opravljanju del na področju varstva pred naravni^j 
drugimi nesrečami se praviloma uporabljajo splošni p'eoy 

o varnosti delavcev pri delu. 

(2) Minister predpiše ukrepe in postopke za zagotavJialjjr 
varnosti in zdravja delavcev, pripadnikov Civilne zažcit -p 
pripadnikov oziroma članov enot, služb in drugih oper v 
sestavov društev in drugih nevladnih organizacij pri °e ^ 
dela na področju zaščite, reševanja in pomoči ob naravn. jni 
drugih nesrečah, pri katerih se ne morejo uporabljati sp 
predpisi. 

108. člen 
(stavka) 

(1) Delavci, ki poklicno delajo na področju varstva pred n®[8 

nimi in drugimi nesrečami, morajo med stavko zagoto"1 

- neprekinjeno delovanje sistema opazovanja, obvešča"'8 

alarmiranja ter sistema zvez; 
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- hinjeno opravljanje operativno-strokovnih nalog za 
gif, o, |e P°veljnikov in štabov Civilne zaščite oziroma dru- 

9anov vodenja zaščite, reševanja in pomoči. 
12) D 
naravn !■ iz Preišnjega odstavka ne smejo stavkati med 
nevar 

0 ali drugo nesrečo ali če je razglašena povečana n°st nastanka naravne ali druge nesreče. 

ter oDr°r'St ,stavke ni dovoljeno uporabljati alarmnih znakov t" eme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. 

I2°braževanje in usposabljanje 

0 v 

109. člen 
(izobraževanje v šolah) 

leva n°Vnern iz°braževanju se posredujejo temeljna znanja arn°stih naravnih in drugih nesreč ter o zaščiti pred "iitni. 

nja 0 
ednjem in visokem izobraževanju se posredujejo zna- 

!ijSrn 
arstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu 
ntvijo izobraževalnega programa. 

(i)u. 

^ava fV?'an'e Prec)pisanih zaščitnih ukrepov organizirajo 
'ianja n lo,<a|ne skupnosti kot neobvezni oblike usposab 

110. člen 
Usposabljanje za osebno in vzajemno zaščito) 

gPosabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito 

, 111. člen 
(usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite) 

%g?°c
sab'ianje pripadnikov Civilne zaščite za opravljanje 

^fosabfjan"'Za^'li ot5se9a uvajalno, temeljno in dopolnilno 
fc) Uvajal 
frčite L in ,erne'jno usposabljanje pripadnikov Civilne 
Mni« r.,"1® trajati skupno največ 15 dni, dopolnilno usposab- 

18 pa največ 5 dni na leto. 
(3) |e 

USposabl'an'e Pr'padnikov Civilne zaščite sme Oc"očitvj rnja'-ati već l<ot 'e določeno v prejšnjem odstavku, po 

»«fc'ni'n° usposabljanje se praviloma organizira in izvaja 
^■ostih dneh. 

(5) 
sP°?iVQ?P0sabljanje se pripadniki Civilne zaščite vpokličejo 
*a'etkiw ' mora biti praviloma vročen trideset dni pred *0rn usposabljanja. 

!')Pri 

112. člen 
(odlaganje usposabljanja) 

sejanje' Civilne zašči,e se na njegovo prošnjo odloži 

je 
^osabi.^i bolezni ali poškodbe nezmožen obiskovati 

'te 
'Nanje; 

'e ob i 
°Sablia boz'vu ^ usposabljanju na šolanju ali če ima med janjem izpit, kolokvij ali obvezne vaje; 

e9uje eiana gospodinjstva, ki je hudo bolan; 

> 9°sPodP Vro^i,vi poziva nastal smrtni primer v družini ali 
"5racli katP

n-utvV ozifoma zaradi drugih zasebnih razlogov, nj© er,n bi zašel v težak položaj, če bi odšel na usposab- 
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(2) Usposabljanje se lahko odloži tudi zaradi neodložljivih 
službenih potreb in kmetijskih del. 

(3) Prošnja za odložitev usposabljanja se mora vložiti v osmih 
dneh od vročitve poziva oziroma od nastanka razloga za 
odložitev usposabljanja, pri upravnem organu, ki pripadnika 
vodi v evidenci. 

113. člen 
(izobraževalni center) 

(1) Za izobraževanje in usposabljanje 9 področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami se pri- Upravi za zaščito in 
reševanje Republike Slovenije ustanovi Izobraževalni center 
za zaščito in reševanje Republike Slovenije (v nadaljnem 
besedilu: izobraževalni center). 

(2) Izobraževalni center iz prejšnjega odstavka izvaja dolo- 
čene programe usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite, 
članov enot, služb in drugih operativnih sestav društev ter 
drugih nevladnih organizacij, podjetij, zavodov in drugih or- 
ganizacij. 

(3) Izobraževalni center lahko preizkuša zaščitno in reševalno 
opremo, če izpolnjuje predpisane pogoje. 

114. člen 
(izobraževalni programi) 

(1) Izobraževanje in usposabljanje s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami organizirajo ministrstvo in 
lokalne skupnosti. 

(2) Minister predpiše programe uvajalnega, temeljnega in 
dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite ter 
v sodelovanju z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, 
podjetji, zavodi in drugimi organizacijami programe usposab- 
ljanja članov enot, služb in drugih operativnih sestav, ki jih 
organizirajo te organizacije. 

(3) Minister določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izobraže- 
valne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja var- 
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

XIV. FINANCIRANJE 

115. člen 
(viri financiranja) 

(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira 
iz: 

- proračuna države; 

- proračunov lokalnih skupnosti; 

- zavarovalnin; 

- prostovoljnih prispevkov; 

- mednarodne pomoči; 

- sredstev podjetij, zavodov in drugih organizacij; 

- drugih virov. 

116. člen 
(splošni stroški) 

(1) Iz proračuna države se zagotavljajo sredstva za financira- 
nje upravnih, strokovnih, nadzornih in drugih nalog varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so v državni pristoj- 
nosti. 
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(2) Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje 
svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
tako kot za druge potrebe javne porabe. 

(3) Država in lokalne skupnosti v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi zagotavljajo finančna sredstva za kritje stroškov neod- 
ložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zaščito zdravja 
in življenja ljudi, živali, premoženja in okolja. 

(4) Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki morajo po tem 
zakonu organizirati Civilno zaščito in izvajati druge ukrepe ter 
naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotav- 
ljajo sredstva za nadomestila plač za svoje delavce v času 
njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in druge 
stroške varstva. 

117. člen 
(sredstva za odpravljanje škode) 

(1) Sredstva za pomoč pri odpravljanju škode in drugih posle- 
dic nesreč iz 10. alinee prvega odstavka 36. člena tega zakona 
se zagotavljajo v državnem proračunu. 

(2) Predloge za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka pri- 
pravlja na podlagi ocen in predlogov državne komisije za 
ocenjevanje škode odbor, ki ga imenuje Vlada. O predlogih 
odbora odloča Vlada. 

118. člen 
(pokrivanje stroškov) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki je namenoma ali iz velike 
malomarnosti povzročila ogroženost zaradi katere so nastali 
stroški nujnega ukrepanja, oziroma povzročila nesrečo, mora 
pokriti: 

- stroške zaščitnih in reševalnih intervencij; 

- stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje; 

- stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam. 

(2) Će je povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče iz prejš- 
njega odstavka več in se ne da ugotoviti delež posameznega 
povzročitelja, krijejo nastale stroške solidarno. 

XV. KAZENSKE DOLOČBE 

119. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne obvesti najbližjega centra za obveščanje, policije ali 
najbližje gasilske enote o nevarnosti naravne ali druge 
nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače (4. 
člen); 

2. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 
materialne dolžnosti (25. člen); 

3. če v petnajstih dneh ne sporočijo upravnemu organu spre- 
membe podatkov iz 32.člena (35. člen); 

4. če ne zagotovi pogojev ali možnosti za izvajanje osebne in 
vzajemne zaščite delavcev ali če ne izvaja predpisanih zaščit- 
nih ukrepov (prvi odstavek 38. člena); 

5. če v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali 
skladišči nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske 
pline ali če opravlja dejavnost ali upravlja s sredstvi za delo, ki 
predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče in ne izdela 
ocene ogroženosti ali načrta zaščite in reševanja (drugi odsta- 
vek 38. člena); 
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6. če glede na obseg in stopnjo ogroženosti na lastne stroS 
ne vzpostavi ali vzdržuje pripravljenosti za ukrepanje alifie 

organizira potrebnih sil za reševanje in pomoč ali c0 
zagotovi obveščanja in alarmiranja delavcev ali okol'SMS 
prebivalstva o nevarnostih ali če ne sofinancira sorazmerne« 
dela priprav sosednjih podjetij, zavodov, drugih °r9anlZ

r0. 
ali lokalne skupnosti, ki izhajajo iz ogroženosti, ki jo p°vz 

čajo (tretji odstavek 38. člena); 

7. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske ali druge stavb® 
ne izvaja predpisanih zaščitnih ukrepov ali ne zag° 
potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč (p^'°° v 
vek 39. člena) ali če ne izvaja predpisanih zaščitnih ukrep 
za varstvo kulturne dediščine (drugi odstavek 39. člena), 

8. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske ali druge sta^jj 
ne omogoči delovanja pristojnega poverjenika za Civilno z 
čito ali mu ne da podatkov o stanovanjski ali drugi stav® ^ 
zbirnih podatkov o stanovalcih in drugih uporabniki!1 

stavbe (tretji odstavek 39. člena); 

9. če ne izdela na podlagi odločitve župana načrtov zašfi',e 1 

reševanja (tretji odstavek 46. člena); 

ki s" 10. če kot lastnik ali uporabnik objektov ali naprav, " 
namenjene javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu aH ( 
diščenju živil, zdravil ali živinske krme, javni zdravsi 
službi ali varstvu ali izobraževanju otrok, ne zagotovi za 
nih sredstev ali ne izvaja predpisanih ukrepov za radio 0 

kemijsko ali biološko zaščito (drugi odstavek 63. člena), 

11. če kot lastnik ali uporabnik zaklonišča, ne vzdržuje 
nišča v takšnem stanju, ki ustreza njegovi namembnosti a ^ 
ob nevarnosti ne omogoča dostopa ali uporabe zak'°!,aiiii 
tistim osebam, katerim je zaklonišče namenjeno (prvi, 
tretji odstavek 67. člena); 

12. če kot investitor ne poskrbi za gradnjo zaklonišča v5 ^ 
s tretjim in četrtim odstavkom 64. člena (prvi odstav® 
člena); 

13. če ne določi svoje organiziranosti za opravljanje nalo9''{ 
če ne skrbi za strokovno usposabljanje svojih delavcev 3 
jzvaja drugih priprav za delovanje ob naravnih in 
nesrečah (drugi odstavek 75. člena); 

14. če reproducira ali neupravičeno uporablja oznake 
forme Civilne zaščite Republike Slovenije ali reproduci ^ 
v prometu uporablja vozila, ki so po grafični podobi 0' ^ 
vozilom in drugim prevoznim sredstvom Civilne zaščite* 
odstavek 89. člena); 

15. če ravna v nasprotju z odločitvijo inšpektorja za v ^ 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (prvi odstave* 
člena). 

•g t^' 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuj ^ 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz PreJ 
odstavka. 

120. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaZI1
0

U||ali'' 
prekršek odgovorna oseba državnega organa ali 10 

skupnosti: 
osti 1. če pristojni občinski organ ne izdela ocen ogrožen0 

območje občine (tretji odstavek 44. člena); 
a 2. če pristojni občinski organ ne izdela občinskih n 

zaščite in reševanja (drugi odstavek 46. člena); 
$ 

3. če stori dejanje iz 7., 8., 10., 11., 12. in 13. točke P 
odstavka 119. člena tega zakona. 
—    
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le 121. člen 

I3 „i? ,denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
;3 

M 6krsek posameznik: 

y !'J? ne izvršuje ali se neupravičeno izmika dolžnosti sodelo- 
)a v Civilni zaščiti (drugi odstavek 17. člena); 

2 f 
lian? Se kot PriPadnik Civilne zaščite ne usposablja za oprav- = )e nalog v skladu s predpisi (22. člen); 
3 f 
Ci ® ne uresničuje materialne dolžnosti z dajanjem v uporabo 
sred t Zažći,i vozil' slojev, opreme, in drugih materialnih 
Potreh^i zemli'^č' objektov, naprav, energetskih virov, 
drun-k'11 za 2aščito, reševanje in pomoč ob naravnih in 

, nesrečah (prvi odstavek 25. člena); 
4 p1 

i 0pa2
erPre* namestitev ali odstrani sredstva ali naprave za 

■ staUk ^an'e' obveščanje in alarmiranje na poslovnih ali drugih 1 t)ah (tretji odstavek 25. člena); 

i0Qa SB na P°d'a9' Poziva pristojnega organa brez upraviče- 
iasu r^'°9a ne zglasi na določenem kraju ali ob določenem 
"ena) "e preda ma,erialnega srjdstva (prvi odstavek 26. 

! J, 
°dredh Jastnik ali uporabnik stanovanjske hiše na podlagi 

' iranih • žuPana noče začasno sprejeti na stanovanje evaku- ln ogroženih oseb (drugi odstavek 62. člena); 

odsfauL0" deiani® «z 1-. 3., 7., 8., 11., 12. in 15. točke prvega stavka 11 g. člena tega zakona. 

Xy, p 
• "ehodne in končne določbe 

/O. I m m m vlUII 
»et za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

za vars,vo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Pr6d 6 tudi naloge, ki jih v skladu z zakonom o varstvu 
vartt„

Požarom (Uradni list RS, št. 71/93) opravlja Svet za Vo pred požarom. 

123. člen 
(Inšpektorat) 

*drw>el?,orat Republike Slovenije za varstvo pred požarom 
*akon d

u*e'Javitve tega zakona prevzame tudi naloge, ki jih ta 
hirni in rt • za in^Pe,<cijo na področju varstva pred narav- rat ReouKnS nesrečami in nadaljuje z delom kot Inšpekto- 
ricam Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 

124. člen 
^ (olajšave pri nakupu opreme) 

^evan re'ema car'nske9a zakona in drugih zakonov, se za 
Sferne 'e,?ar'n 'p drugih dajatev od zaščitne in reševalne nis na hnH 'n °Preme za izobraževanje in usposablja- 
°biektov 

r°ć'U vars,va Pred naravnimi in drugimi nesrečami, ,9Jerv "\opreme sistema zvez, informacijskega sistema ter 
t®Sr8Cam ,9v Pomoči varstva pred naravnimi in drugimi 

2akona
U')0ra')''a'0 P^P'3'1 so ve'ia'i °b uveljavitvi 

125. člen 
(dodatno zavarovanje in zavarovalna doba s povečanjem) 

(1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju oziroma 
predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavarovalne dobe 
s povečanjem, se uporabljajo za delavce, ki poklicno delajo 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona. 

126. člen 
(uskladitev predpisov in priprav) 

(1) Organi, določeni s tem zakonom, so dolžni uskladiti ozi- 
roma izdati izvršilne predpise v roku enega leta po njegovi 
uveljavitvi. 

(2) Organizacijo in priprave za zaščito, reševanje in pomoč je 
treba uskladiti s tem zakonom v roku dveh let po njegovi 
uveljavitvi. 

127. člen 
(oblikovanje sredstev za odpravljanje škode) 

(1) Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in 
drugih nesreč v skladu s 117. členom tega zakona se zagoto- 
vijo z državnim proračunom od 01. 01. 1995. 

(2) Z 31.12.1994 preneha veljati zakon o oblikovanju sredstev 
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Ur. list 
SRS, št. 3/75). 

(3) Obveznosti prevzete v breme sredstev solidarnosti z zako- 
nom o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno 
zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (Ur. list SRS, št. 5/ 
88) in zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
živega srebra Idrija (Ur. list SRS, št. 37/87) ter zakona o najetju 
posojila za odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji 
v letu 1990 (Ur. list RS, št. 26/91) se od 1. 1. 1995 zagotavljajo 
z državnim proračunom. 

128. člen 
(veljavnost zakona) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS št. 15/91), ki 
urejajo sistem zaščite in reševanja in sicer: 

- določbe 3. člena, 9. do 12. člena, 83. do 125. člena, 137. 
člena, 4. točke in 13. do 18. točke prvega odstavka 142. člena 
in 149. do 150. člena prenehajo veljati v celoti; 

- določbe 5. do 7. člena, 13. do 20. člena, drugega odstavka 
22. člena, 24. in 25. člena, 27. člena, 31. in 32. člena, 36. do 38. 
čnena, 76. člena, 128. do 131. člena, 1. točke prvega odstavka 
143. člena ter 1. do 3. točke in 7. do 9. točke prvega odstavka 
146. člena prenehajo veljati, kolikor se nanašajo na sistem 
zaščite in reševanja. 

(2) Določbi 136. in 141. člena zakona o obrambi in zaščiti, 
v delu, ki urejata zaščito in reševanje, prenehata veljati 
z dnem uveljavitve predpisov iz 124. in 125. člena tega zakona. 

129. člen 
(veljavnost zakona) 

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

Na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije, 
sprejetega na 22. seji zbora dne 28. 06. 1994, da predlog 
zakona za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj in na podlagi 
drugega odstavka 195. člena poslovnika državnega zbora, je 
predlagatelj pripravil besedilo predloga zakona za tretjo 
obravnavo s sprejetimi amandmaji in obrazložitvijo spre- 
memb v besedilu členov, ki so bili predloženi za drugo obrav- 
navo. 

V besedilo predloga zakona so vključeni vsi amandmaji, ki so 
bili sprejeti v drugi obravnavi predloga zakona, in sicer; 

1. v skladu z amandmajem k 1. členu je v prvem odstavku tega 
člena črtano besedilo »ter pred nevarnostmi v vojnem ali 
izrednem stanju«: 

2. v skladu z amandmajem k 2. členu se je: 
- v drugi alinei beseda »nevarnosti« nadomestila z besedami 
»naravnih in drugih nesreč«, 
- za tretjo alineo prvega odstavka dodala nova alinea, ki glasi 
»- izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in 
pomoč". 

3. v skladu z amandmajem k 5. členu so se za besedo prvega 
odstavka »zagotavljajo« vstavile besede »v okviru svojih pri- 
stojnosti oziroma pravic in dolžnosti«; 

4. v skladu z amandmajem k 8. členu se je: 
- besedilo tretje točke dopolnilo tako, da glasi: »Druge 
nesreče so velike nesreče v cestnem, železniškem in zračnem 
prometu, požar, rudniška nesreča, porušitev jezu, nesreče, ki 
jih povzročijo aktivnosti na morju, jedrska nesreča in druge 
ekološke ter industrijske nesreče, ki jih povzroči človek 
s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje 
in druge oblike množičnega nasilja«, 
- črtalo se je besedilo četrte točke, 
- besedilo pete točke spremenilo tako, da glasi: »Industrijska 
nesreča je dogodek, ki je ušel nadzoru pri opravljanju dejav- 
nosti ali upravljanju s sredstvi za delo ter ravnanju z nevarnimi 
snovmi, nafto, njenimi derivati in energetskimi plini med pro- 
izvodnjo, predelavo, uporabo, skladiščenjem, pretovarjanjem, 
prevozom ali odstranjevanjem, katerega posledica je ogroža- 
nje življenja in zdravja ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine ter okolja.«, 
- besedilo šeste točke se je za besedo »jedke« dopolnilo 
z besedo »oksidacijske«, 
- v dvanajsti točki se je v besedilu beseda »drugo« nadome- 
stila z besedo »naravno«; 

5. v skladu z amandmajem k 21. členu, se je v drugem 
odstavku beseda »vse« nadomestila z besedo »enake«; 

6. v skladu z amandmajem k 25. členu se je besedilo drugega 
odstavka spremenilo, tako da glasi: »Za materialno dolžnost 

se šteje tudi namestitev sredstev in naprav za opazovani& 
obveščanje in alarmiranje na poslovnih in drugih stavbah, 
izjemoma pa tudi na stanovanjskih stavbah, če teh sredstevnt 
mogoče namestiti na drugih objektih.«; 

7. v skladu z amandmajem k 30. členu se je besedilo drugeg> 
odstavka deloma spremenilo in dopolnilo, tako da gl^1, 

»Državljan in pravna oseba, ki je zavezana k materialni dol?" 
nosti, ima pravico do nadomestila za uporabo sredstev, kil"' 
je predala za potrebe zaščite, reševanja in pomoči...«'• 

8. v skladu z amandmajem k 34. členu se je v prvem odstavi 
beseda »odstopiti« nadomestila z besedo »sporočiti«; 

9. v skladu z amandmajem k 64. členu se je dodal novi 
odstavek, ki glasi: »(6) Zaklonilniki se praviloma pripravljal 
v vojnem stanju za zaščito pred ruševinami.«; 

10. v skladu z amandmajem k 64. členu se je v celoti črtal tt*V 
odstavek 66. člena; 

11. v skladu z amandmajem k 71. členu,: 
- sta se peta in šesta alinea združili, tako da peta alinea g 
»- reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov;«. 
- se je šesta alinea v celoti črtala; 
- sta se na koncu besedila dodali dve novi alinei, ki glaSI' i_ 
» - reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah mnott 
nega nasilja; 
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.«; 

12. v skladu z amandmajem k 99. členu se je v celotnem 
besedilo »poslovodni organ« nadomestilo z besedah 
»organ upravljanja«; 

13. v skladu z amandmajem k 102. členu se je dodal nov dm9' 
odstavek, ki glasi: »(2) Uprava za zaščito in reševanje PeP 
blike Slovenije spremlja izvajanje trajne sanacije večjih ntf* 
nih in drugih nesreč, predlaga potrebne ukrepe in iz" 
poročilo o izvršeni sanaciji za Vlado«; 

14. v skladu z amandmajem k 115. členu se je za peto a'"7^ 
dodala nova alinea, ki glasi; »- sredstev podjetij, zavodov 
drugih organizacij;«; 

15. v skladu z amandmajem k 127. členu so se v p1?6 j 
odstavku besede »za leto 1995« nadomestile z besedami" 
01. 01. 1995. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za ' 
obravnavo popravil še tiskovno napako v besedilu 3. } 
120. člena, kjer je bila pomotoma zapisana beseda »120. t'e 

tega zakona« namesto besede »119. člena tega zakona" 
enako v 7. točki 121. člena. 

Amandma Vlade Republike Slovenije 

Amandma k 104. členu 

V drugem odstavku 104. člena se besede »v roku petnajstih 
dni« nadomestijo z besedami »v roku osmih dni«. 

OBRAZLOŽITEV: 

V skladu z določbo 123. člena predloga zakona o naravnih in 
drugih nesrečah z dnem uveljavitve zakona Inšpektorat Repu- 
blike Slovenije za varstvo pred požarom prevzame tudi 
naloge, ki jih ta zakon določa za inšpekcijo na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in nadaljuje 
z delom kot Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

Naloge Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred 

požarom so bile dosedaj določene z zakonom o varstvu P j(I1 
požarom (Uradni list RS, št. 71/93), kjer je bilo med dm 
v 56. členu določeno, da je zoper odločbo inšpektorja d° 
Ijena pritožba v osmih dneh od dneva vročitve. 

Glede na to, da bo sedaj Inšpektorat Republike Slovenij®'^ 
varstvo pred požarom oziroma v skladu z predlaganim za v. 
nom Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred n.a«o 
nimi in drugimi nesrečami, opravljal inšpekcijske naloge^ 
na podlagi zakona o varstvu pred požarom, kot na P0° je 
zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča"1 

s stališča pravne varnosti državljanov, kakor tudi zaradi 
nomičnosti delovanja inšpektorata smiselno, da se v Pr . #!' 
ganem zakonu uveljavi enak pritožbeni rok, kot je že uve) 

I jen v zakonu o varstvu pred požarom. 
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Predlog zakona o OBRAMBI - EPA 334 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 100. seji dne 8. septembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OBRAMBI, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na 
Podlagi stališč in sklepov 12. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije z dne 26/10-1993 in 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vade Republike Slovenije k predlogu zakona o obrambi. 

2 navedenim predlogom zakona in amandmaji nadomeš- 
čamo predlog zakona o obrambi, ki smo vam ga poslali 

z dopisom št. 800-01/93-4/2-8 z dne 16/3-1994 in amand- 
maje poslane z dopisom št. 800-01/93-4/2-8 z dne 1/7-1994. 

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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- Boris ŽNIDARIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za obrambo. 

Predlog zakona o obrambi 

'• SpL0ŠNE določbe 

1. člen 
(namen zakona) 

države Zakon ureia vfsto, organizacijo in obseg obrambe 

2. člen 
(namen obrambe) 

'er Ih"1®1'"' namen obrambe je odvračanje napada na državo 
žave ramt5a ne°dvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti dr- 

3. člen 
(obrambni sistem) 

Obrambo države sestavlja vojaška in civilna obramba 

8JS?J-k° obrambo izvajajo obrambne sile, ki jih sestavlja 
v°jska)Sl<a voiska <v nadaljnem besedilu: Slovenska vojska ali 

(3) 
„Civilna obramba obsega ukrepe državnih organov in orga- 
Psihoi « ne samouPrave za delovanje v vojni, gospodarsko in jih °'°®ko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe, ki 
držav 'a'° dr*av,jan'. samoupravne lokalne skupnosti, ni organi, podjetja, zavodi in druge organizacije. 

Vojaška in civilna obramba države tvorita celoto. 

Obrambne zadeve so v državni pristojnosti. 

4. člen 
(spoštovanje mednarodnega vojnega prava) 

izvajlSe ot:il'ke vojaške in civilne obrambe temeljijo in se <'0 v skladu z načeli mednarodnega vojnega prava ozi- 
sPrejetimi mednarodnimi obveznostmi. 

5. člen 
(pomen pojmov) 

^ ,em zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

v°iaš||?Ska hramba je obramba države z orožjem in drugimi lrT1' sredstvi, izvaja pa jo Slovenska vojska. 
£ 
0r9annna °'3rarnba je celota ukrepov in dejavnosti državnih 0V' organov lokalne samouprave, podjetij, zavodov in 
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drugih organizacij ter državljanov, s katerimi se z nevojaškimi 
sredstvi in načini podpira in dopolnjuje vojaška obramba 
države, zagotavlja delovanje oblasti ter preskrba, zaščita in 
preživetje prebivalstva v vojnem stanju. 

3. Zaščita in reševanje je sistem, ki obsega varstvo ljudi, živali, 
premoženja in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
pred nevarnostmi v izrednem in vojnem stanju. 

4. Izredno stanje se razglasi, kadar velika ali splošna nevar- 
nost ogroža obstoj države. Izredno stanje se razglasi, če grozi 
povečana nevarnost napada na državo oziroma nastane 
neposredna vojna nevarnost. 

5. Vojno stanje se razglasi ob neposrednem napadu na 
državo. Vojaški napad na katerikoli del države in s kakršnimi 
koli vojaškimi sredstvi in načini se šteje za napad na celo 
državo. 

6. Ukrepi za pripravljenost so celota organizacijskih, kadrov- 
skih, tehničnih in drugih ukrepov ter aktivnosti s katerimi se 
zagotovi načrtno, pravočasno in organizirano povečanje pri- 
pravljenosti za obrambo države in organiziran prehod v vojno 
stanje. 

7. Slovenska vojska so organizirane formacijske in druge 
kadrovske sestave namenjene za izvajanje vojaške obrambe 
države, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakami 
pripadnosti Slovenske vojske in, ki odkrito nosijo orožje. 

8. Stalna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo poklicni 
pripadniki vojske. 

9. Mirnodobna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo 
poklicni pripadniki vojske, vojaški obvezniki na služenju voja- 
škega roka in pripadniki rezervne sestave kadar so vpoklicani 
v vojaško službo. 

10. Vojna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo pripad- 
niki stalne sestave, vojaški obvezniki na služenju vojaškega 
roka in pripadniki rezervne sestave, ki so razporejeni v vojno 
sestavo vojske. 

11. Rezervna sestava so vsi vojaški obvezniki, ki niso pripad- 
niki mirnodobne sestave in so dolžni služiti v rezervni sestavi. 

12. Formacija je seznam funkcionalnih in kadrovskih dolžno- 
sti, pogojev za njihovo opravljanje ter potrebnih materialnih 
srestev in opreme za vojaško poveljstvo, enoto ali zavod 
v stalni, mirnodobni in vojni sestavi ter njena kadrovska in 
materialna popolnitev. 
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13. Vojaška služba je opravljanje vojaških in drugih del 
v vojaških poveljstvih, enotah in zavodih ter drugih sestavah 
vojske in na določenih delovnih mestih v Ministrstvu za 
obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

14. Vojaška oseba je oseba, ki opravlja vojaško službo. 

15. Upravne zveze so posebej organiziran sistem zvez za 
vodenje obrambe, ki povezuje državne organe, podjetja, 
zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega 
pomena za obrambo, ter državne organe in Slovensko vojsko. 

16. Obrambne priprave so celota organizacijskih, kadrovskih, 
tehničnih in drugih ukrepov ter dejavnosti za zagotovitev 
potrebne pripravljenosti vojaške in civilne obrambe ter za 
njuno izvajanje. 

17. Vodja priprav civilne obrambe je predstojnik državnega 
organa, poslovodni organom podjetja, zavoda ali druge orga- 
nizacije katere dejavnost je posebnega pomena za obrambo, 
oziroma drugega podjetja, zavoda ali organizacije, ki je 
dolžna opravljati proizvodnjo ali storitve v vojnem stanju, 
župan oziroma predsednik pokrajine. 

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV PRI OBRAMBI 
DRŽAVE 

6. člen 
(vrste obrambnih dolžnosti) 

(1) Pri obrambi države imajo državljani v skladu z ustavo 
naslednje dolžnosti. 

- vojaško dolžnost, ki jo uresničujejo v Slovenski vojski in 
v enotah za zveze; 
- delovno dolžnost, ki jo uresničuje z opravljanjem del, ki so 
nujna za oskrbo Slovenske vojske, prebivalstva, delovanje 
državnih organov, organov lokalne samouprave in druge 
obrambne potrebe; 
- materialno dolžnost, ki jo uresničujejo z dajanjem vozil, 
strojev, objektov in drugih sredstev za vojsko, državne organe 
ter druge obrambne potrebe. 

(2) Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, 
sodeluje pri obrambi države tako, da nadomestno civilno 
službo praviloma opravi v Civilni zaščiti ali reševalnih službah 
oziroma se usposobi za zaščito in reševanje ter te dolžnosti 
opravlja tudi v vojni. 

7. člen 
(pravica do samoobrambe) 

(1) Državljani imajo v vojnem stanju pravico, da se samoorga- 
nizirajo in vključijo v obrambo države. 

(2) Državljani iz prejšnjega odstavka so se dolžni podrediti 
najbližjemu vojaškemu poveljstvu ali enoti, do tedaj pa zago- 
toviti enotno poveljevanje, nošenje oznak pripadnosti Sloven- 
ski vojski, odkrito nošenje orožja in spoštovanje mednarod- 
nega vojnega in humanitarnega prava. 

(3) Za državljane iz prvega odstavka tega člena smiselno 
veljajo določbe, kot jih ta zakon določa za pravice in dolžnosti 
vojaških oseb. 

8. člen 
(vojaška dolžnost) 

(1) Vojaško dolžnost ureja poseben zakon. 

9. člen 
(izvrševanje delovne in materialne dolžnosti) 

(1) Delovna dolžnost se izvršuje v vojnem stanju ali v izred- 
nem stanju, če tako odloči Državni zbor. 

(2) Materialna dolžnost se izvršuje v vojnem ali v izrednem 
stanju, če tako določi Državni zbor, v miru pa le zaradi 
pregledov in vaj. 

10. člen 
(delovna dolžnost) 

(1) Delovno dolžnost izvajajo državljani, ki so stari najmanj 18 
in so zdravstveno sposobni za delo. 

(2) Med izvajanjem delovne dolžnosti delavci nimajo pravic6 

do stavke. 

(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu; Vlada) 
podrobneje uredi izvajanje delovne dolžnosti. 

11. člen 
(materialna dolžnost) 

(1) Državljan, ki je zavezan materialni dolžnosti, ima pravic® 
do nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je predal za 

obrambne potrebe. 

(2) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim osebanj- 
razen za sredstva in opremo, ki je namenjena zaščiti in rešava" 
nju, zdravstvenemu varstvu ter delovanju organov za notra"! 
zadeve. 

(3) Za materialno dolžnost se šteje tudi začasna uporab 
zemljišč ali objektov, na katerih se izvaja mobilizacija vojsK 

ali vojaške vaje. 

(4) Vlada določi vrsto sredstev in opreme, za katero pristojfj^ 
organizacijska enota Ministrstva za obrambo (v nadaljn)® 
besedilu; upravni organ, pristojen za obrambne zadeve) lan1* 
naloži materialno dolžnost, višino nadomestila za uporabo <e 

način ugotavljanja in izplačevanja škode. 

12. člen 
(razporejanje) 

(1) K opravljanju vojaške in delovne dolžnosti državljaneraZ 

poredi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 

(2) Državljan, ki je razporejen k opravljanju vojaške dolžnos'1, 

ne more biti razporejen na drugo dolžnost. 

(3) Državljan, ki je razporejen na delovno dolžnost ®|! 
v Civilno zaščito, oziroma ki opravlja operativne dolžno® | 
v službah za zaščito in reševanje, praviloma ne more " 
razporejen na vojaško dolžnost. 

(4) Vlada podrobneje predpiše kriterije za razporejanja pa 

obrambne dolžnosti. 

13. člen 
(dolžnost usposabljanja) 

(1) Državljan, ki je razporejen na vojaško ali delovno do^ 
nost, se je dolžan usposabljati za opravljanje te doli"0 

v skladu s predpisi. 

14. člen 
(dolžnost varovanja skrivnosti) 

(1) Državljan, ki se seznani pri opravljanju obrambnih d°,tn°.e 
sti z državno, vojaško, uradno ali poslovno skrivnostjo, l°' 
dolžan varovati v skladu s predpisi 

15. člen 
(dolžnost zglasitve) 

(1) Državljan, ki je zavezan vojaški, delovni ali materiajjjj 
dolžnosti, se je dolžan zglasiti na določenem kraju i" a 
določenem času oziroma dostaviti materialno sredstvo 
podlagi poziva pristojnega organa. 

(2) Če se vpoklicani ne odzove na poziv in ne opraviči svoje^a 
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postanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog, cla 9a privede policija. 

16. člen 
(omejitev prostega gibanja) 

i!' 's°yeljnik pokrajine ali območja oziroma poveljnik brigade višji starešina v vojnem stanju lahko praviloma v spora- 
<urnu s pristojnim organom za notranje zadeve prepove pro- 
s,° gibanje prebivalcev na območju, kjer potekajo boji. 

!?'. Omejitev iz prejšnjega odstavka sme trajati le toliko časa, 
°likor je to nujno potrebno. 

17. člen 
(varstvo pri opravljanju obrambnih dolžnosti) 

'1) Poškodba ali bolezen, ki nastane pri opravljanju delovne 
'/J^terialne dolžnosti, se šteje kakor poškodba pri delu ali 

dnu bolezen. Državljan, ki se pri opravljanju vojaške oiznosti poškoduje ali zboli, ima pravice po posebnih pred- 
MlSlh. 

DfijL3 P°škodbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi 
JjSkodba, ki jo je utrpel državljan na poti z doma ali delov- 

®9.a mesta na zbirališče oziroma pri povratku po običajni M 11 do doma ali delovnega mesta. 

S, družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri oprav- 
' ")u obrambnih dolžnosti, imajo po njem pravico do pokoj- 
stfJ8 ,er pravico do povračila stroškov prevoza in pogrebnih 

ntev, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
trovanju oziroma zdravstvenem zavarovanju. 

ni! ^?nova za odmero pravic po tem členu je povprečna sečna plača na zaposlenega delavca v državi v zadnjem 
u9odCU Pred nastankom poškodbe, če je to za državljan^ 

za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavaro- 
'e di"1 pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena krije država, Qržavljan ni zavarovan na drugi podlagi. 

18. člen 
(telesna okvara) 

št- ?r?avlian. ki se je v miru pri opravljanju obrambnih dolžno- 
°kva • 0doval l3rez svoie krivde tako, da je njegov organizem pra5

r,en najmanj za 20% po predpisih o vojnih invalidih, ima 
ICo do enkratne denarne pomoči. 

'uPra'°.enkra,ne denarne pomoči po prejšnjem odstavku je 
okva ■ državljan tudi v primeru, kadar je njegov organizem p0_l ri®n najmanj za 20% zaradi bolezni, ki je nastala ali se 
n°stf neposredno zaradi opravljanja obrambnih dolž- 
/«v 
Č|6ria° enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega 
0pr 

so upravičeni tudi družinski člani državljana, ki je pri v|ianju obrambnih dolžnosti izgubil življenje. 

biti^'a^.a dolo^i višino enkratne denarne pomoči, ki ne more 
Uveij0 ,'.a °d dvanajstih zajamčenih plač, ter postopek za 

lavljanje pravic iz 17. člena tega zakona in tega člena. 

19. člen 
(odškodninska odgovornost) 

lk0Hoa,Vlian' ki je pri opravljanju obrambnih dolžnosti utrpel 
pisih

0' 'ma pravico do njenega povračila po splošnih pred- 

dejg^^vljan ali pravna oseba imata pravico do povračila nske škode, ki sta jo utrpela zaradi vojaških vaj. 
13) Dri 
v*ve> avllan' ki ie med izvaianiem obrambnih dolžnosti ali z njimi, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti 

škodo, odgovarja po predpisih, ki urejajo odškodninsko 
odgovornost delavcev v državni upravi. 

(4) Minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister) 
predpiše postopek za ugotavljanje škode in izplačilo odškod- 
nine iz drugega odstavka tega člena. 

20. člen 
(zbiranje in varstvo osebnih podatkov) 

(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zbira, obde- 
luje, uporablja in hrani naslednje osebne podatke: 

1. o državljanih, ki bodo v tekočem letu dopolnili sedemnajst 
let starosti, podatke o enotni matični številki, o imenu in 
priimku, datumu in kraju rojstva, stalnem in začasnem prebi- 
vališču, zdravstvenem stanju, družinskem stanju, šolski izo- 
brazbi, zaposlitvi in poklicu, vojaško strokovni usposobljeno- 
sti in znanjih, pomembnih za vojaške dolžnosti, zato da se 
ugotovi njihov sposobnost za vojaško službo, izvajanje voja- 
ške dolžnosti ter jim določi razpored v obrambnih silah. 

2. o državljanih, ki želijo delati v stalni sestavi Slovenske 
vojske ali poklicno opravljajo delo na obrambnem področju, 
poleg podatkov iz prejšnje točke, še podatke o predkaznova- 
nosti v skladu z zakonom o delavcih v državni upravi, da se 
zagotovi izvrševanje njihovih pravic in dolžnosti v skladu 
s tem zakonom; 

3. o državljanih, ki vodijo priprave civilne obrambe o imenu in 
priimku, rojstvu in podatke o zaposlitvi ter prebivališču, zato 
da se zagotovi ažurnost priprav civilne obrambe; 

4. o družinskih članih pripadnikov Slovenske vojske in enot za 
zveze podatke o imenu in priimku, rojstvu, prebivališču in 
zaposlitvi zaradi izplačila preskrbnin v vojnem stanju; 

5. o osebah, ki jih na zahtevo organov, podjetij, zavodov in 
drugih organizacij, razporedi na delovno dolžnost, o imenu in 
priimku, rojstvu, prebivališču in delovnem mestu oziroma 
dolžnosti, na katero so razporejene, zato da zagotovi ažurnost 
priprav za izvajanje delovne dolžnosti: 

6. o vrsti, zmogljivostih, stanju transportnih in drugih sredstev 
ter o imenu in priimku ter prebivališču lastnikov in uporabni- 
kov teh sredstev oziroma zemljišč in objektov, zaradi popolni- 
tve obrambnih sil ter drugih obrambnih potreb. 

(2) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, vodi 
v skladu s prejšnjim odstavkom zbirke osebnih podatkov 
o vojaških obveznikih, pripadnikih Slovenske vojske in štipen- 
distih, pripadnikih enot za zveze, lastnikih ali uporabnikih 
materialnih sredstev, ki jim je naložena materialna dolžnost, 
vodjih priprav civilne obrambe, upravičencih do preskrbnin in 
razporejenih na delovno dolžnost. 

(3) Upravni organ iz prejšnjega odstavka je odgovoren za 
varstvo osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena 
v skladu z zakonom. 

(4) Ministrstvo vodi zbirne podatke v skladu s prvim in drugim 
odstavkom tega člena. 

21. člen 
(posredovanje osebnih podatkov) 

(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, lahko 
osebne podatke iz prejšnjega člena posreduje: 

1. vojaškemu poveljstvu, enoti ali zavodu ter organu, v kate- 
rega je državljan razporejen na podlagi vojaške dolžnosti 
oziroma službi pristojni za izplačilo preskrbnin; 

2. organu, podjetju, zavodu in drugi organizaciji, kamor je 
državljan razporejen na podlagi delovne dolžnosti; 
3. vojaškemu poveljstvu, enoti ali zavodu, organu, podjetju, 
zavodu in drugi organizaciji, v katero je razporejeno tran- 
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športno ali drugo sredstvo, zemljišče ali objekt na podlagi 
materialne dolžnosti. 

(2) Vojaško poveljstvo, enota ali zavod, organ, podjetje, zavod 
in druga organizacija ter služba iz bprejšnjega odstavka je 
odgovorna v skladu z zakonom za varstvo osebnih podatkov, 
ki jih je sprejela od upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve. 

22. člen 
(zbiranje osebnih podatkov in pravica do vpogleda) 

(1) Organi in službe, ki zbirajo osebne podatke iz 20. člena 
tega zakona, so jih dolžni dati na razpolago upravnemu 
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, na njegovo zah- 
tevo. 

(2) Upravni organ iz prejšnjega odstavka zbira neposredno 
osebne podatke iz 20. člena tega zakona le, če jih ni mogoče 
pridobiti iz obstoječih zbirk podatkov. 

(3) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih 
o njem vodi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 
(4) Upravni organ iz prejšnjega odstavka je dolžan v osmih 
dneh od dneva vložitve pismenega zahtevka seznaniti vsako- 
gar z osebnimi podatki, ki jih o njem vodi. 

(5) Osebni podatki iz 20. člena tega zakona se uničijo, ko 
preneha rok in namen za katerega so se zbirali. 

23. člen 
(prijava spremembe osebnih podatkov) 

(1) Vojaški obvezniki, državljani ali pravne osebe, ki jim je 
naložena materialna dolžnost, obvezniki delovne dolžnosti in 
vodje priprav civilne obrambe so dolžni sporočiti upravnemu 
organu, pristojnemu za obrambne zadeve, spremembo oseb- 
nih podatkov iz 20. člena oziroma uničenje ali odtujitev mate- 
rialnega sredstva, za katero jim je naložena materialna dolž- 
nost, v petnajstih dneh po nastanku spremembe. 

III. OBRAMBNI UKREPI 

1. Ukrepi za pripravljenost 

24. člen 
(ukrepi za pripravljenost) 

(1) S pripravami za izvajanje ukrepov za pripravljenost se 
zagotavlja postopen in organiziran prehod Slovenske vojske 
in izvajalcev civilne obrambe na delovanje v vojnem stanju. 
Priprave za izvajanje ukrepov za pripravljenost obsegajo tudi 
priprave Civilne zaščite. 

(2) Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po načinu 
izvedbe pa tajna ali javna. 

(3) O splošni mobilizaciji odloča Državni zbor na predlog 
Vlade. O mobilizaciji Slovenske vojske odloča predsednik 
republike na predlog Vlade. 

(4) O mobilizaciji državnih organov in drugih izvajalcev civilne 
obrambe ter Civilne zaščite odloča Vlada. O preverjanju mobi- 
lizacijske pripravljenosti odloča minister. 

(5) Ministrstvo skrbi za usklajenost mobilizacijskih priprav ter 
prenos povelj za izvajanje mobilizacije. 

(6) Vlada podrobneje uredi postopek in način izvajanja mobili- 
zacije. 

2. Mobilizacija 
25. člen 

(mobilizacija) 

(1) Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti s katerimi Slo- 
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venska vojska in državni organi preidejo v skladu z načrti na 
delovanje v vojnem stanju, ostali izvajalci civilne obrambe in 
Civilna zaščita pa v stanje pripravljenosti za izvajanje nalog 
v vojni. 

(2) Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po način" 
izvedbe pa tajna ali javna. 

(3) O splošni mobilizaciji odloča Državni zbor na predlog 
Vlade. O mobilizaciji Slovenske vojske odloča predsednik 
republike na predlog Vlade. 

(4) O mobilizaciji državnih organov in drugih izvajalcev civil"® 
obrambe ter Civilne zaščite odloča Vlada. O preverjanju mob1" 
lizacijske pripravljenosti odloča minister. 

(5) Ministrstvo skrbi za usklajenost mobilizacijskih priprav ter 

prenos povelj za izvajanje mobilizacije. 

(6) Vlada podrobneje uredi postopek in način izvajanja mobili' 
zacije. 

26. člen 
(kurirska služba) 

(1) Ministrstvo ureja in organizira kurirsko službo za izvajani9 

mobilizacije. 

(2) Kurirska služba se popolnjuje praviloma z vojaškimi obveZ 

niki, ki so izenačeni s položajem pripadnikov enot za zvez®' 

(3) Organi lokalne samouprave so dolžni pomagati pri organl 

zaciji kurirske službe in izvajanju mobilizacije. 

27. člen 
đ (odgovornost za izvedbo mobilizacije) 

(1) Za izvedbo mobilizacije so odgovorni minister, v0'a?.g 
poveljniki, vodje priprav civilne obrambe in poveljniki Civi|n 

zaščite. 

3. Varovanje obrambnih podatkov 

28. člen 
(varovanje obrambnih podatkov) 

(1) Obrambne podatke, ki so državna, vojaška ali u.ra^ 
skrivnost, je potrebno varovati z izvajanjem predpisa" ( 
splošnih in posebnih ukrepov. Vrsto in stopnjo zaupn° . 
obrambnih podatkov določi tisti, ki je podatke prvi zbral 
posredoval. 

(2) Vlada predpiše merila za določanje obrambnih podatkj^; 
ki so zaupni ter splošne in posebne ukrepe za njihovo varfL. 
nje ter tiste podatke, ki se ne smejo vnašati v javne pubMK 

cije. 

29. člen 
(obrambni objekti in okoliši) 

(1) Minister določi objekte in okoliše objektov, ki so P°s6^ 
nega pomena za obrambo in predpiše ukrepe za njin^ 
varovanje ter daje soglasje za meritve, snemanje in razis*0 

v teh objektih in okoliših. 

30. člen 
(dela posebnega pomena za obrambo) 

(1) Minister določi dela v vojaških poveljstvih in enotah K 
v ministrstvu, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukr®r 
za njihovo varovanje. 

31. člen 
(aerosnemanje in raziskave) 

(1) Aerosnemanja in druge vrste raziskav za izdelavo ka^fjj 
grafskih publikacij, lahko opravljajo le pravne osebe, K'' 
pooblasti Vlada. 

poročevalec, ^ 
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U'e,'ziCne 'n Pravne osebe, ki opravljajo raziskovanja na 
obramK Za katera Je predpisano, da so pomembna za 
Pristft- moraj° predhodno pridobiti soglasje ministrstva, ojnega za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

Strokovne obveščevalno varnostne naloge obrambe 

32. člen 
(obveščevalno varnostne naloge) 

^ Strokovne obveščevalne naloge na področju obrambe 
in(

ave obsegajo zbiranje, dokumentiranje in analiziranje 
1 rmacij in podatkov o tujini, ki so pomembni za obrambne erese države. 

obsega''<OVne varnostne naloge na področju obrambe države 

J odkrivanj® preiskovanje in preprečevanje dejavnosti tujih 
drunV'^v'h obveščevalnih služb, varnostnih organov ter 
inter or9anov in organizacij, ki ogrožajo obrambne ese države, Slovensko vojsko in ministrstvo; 
2 
Rivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varno- 
p0s^°^enih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki so 
2avJ?ne9a pomena za obrambo, vojaških poveljstev, enot in 
v°iašk ter P°datk°v v obrambnem sistemu, ki so državna, a ali uradna skrivnost v skladu z zakonom; 
J 
»J^fprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj n|strstvu in Slovenski vojski. 
(3) 
obve«,/°'<0vne obveščevalno varnostne naloge opravljata Sevalno varnostna služba ministrstva in vojaška policija. 

!wpbveSčevaino varnostna služba iz prejšnjega člena se 
i?(*

lra kot organizacijska enota ministrstva, ki ima svoje 
vencLave v vojaških teritorialnih poveljstvih ter v enotah Slo- ske vojske. 
(9\ 

e®čevalno varnostna služba ministrstva opravlja: 

ilenlr<^l<ovne obveščevalne naloge iz prvega odstavka 32. na t(*ga zakona; 

t6gSgr°k°vne varnostne naloge iz drugega odstavka 32. člena 
°brarrfh a v rninistrstvu in Slovenski vojski ter pri varovanju onih podatkov v obrambnem sistemu; 

str°kovno usmerja delovanje vojaške policije. 
(3) p 
Varno°^a,ki' *brani pri opravljanju strokovnih obveščevalno 
°Cerie na'°9' so podlaga za analitične in operativne Pripr ' l2delavo načrtov uporabe vojske in drugih obrambnih 
t°vanj ' °Pravljanje štabno varnostnih nalog v vojski ter načr- 
Ug0t0® ln izvajanje obrambnih ukrepov. S pomembnejšimi 
Se<1nik warn' obveščevalno varnostna služba seznanja pred- li!^ ui3 Y'ade. predsednika republike in po odločitvi predsed- 

ade druge organe. 
(4) (;e 
t)iniS| ^ri °Pravljanju nalog obveščevalno varnostna služba 
Ske, 0 , 

a odkrije kaznivo dejanje izven ministrstva ali voj- r0rria fe.ni obvesti pristojne organe za notranje zadeve ozi- 
'vilno obveščevalno varnostno službo. 

(5) ,ie 
varn0s,

0r9ani za notranje zadeve ali civilna obveščevalno 
*niy0 d

na služba pri opravljanju svojih nalog odkrijejo ka- 
°bvejAe|anie' ki ga je storila vojaška oseba, o tem obvestijo 
*a,otj| 

evalno varnostno službo ministrstva. Če vojaško osebo 
Polici pr' kaznivem dejanju, jo pridržijo do prihoda vojaške 

f®) Ob VeSčevalno varnostna služba ministrstva pri opravljanju 

33. člen 
(obveščevalno varnostna služba) 

0f°ceva/ec št 33 

svojih nalog sodeluje z organi za notranje zadeve in civilno 
obveščevalno varnostno službo. 

(7) Vlada podrobneje uredi organizacijo, delovanje in določi 
pravila za opravljanje pooblastil obveščevalno varnostne 
službe ministrstva ter vojaške policije. 

34. 
(pooblastila delavcev in pripadnikov obveščevalno 

varnostne službe) 

(1) Delavci stalne in pripadniki vojne sestave obveščevalno 
varnostne službe ministrstva, ki jih določi minister in ki oprav- 
ljajo naloge iz 2. točke drugega odstavka 33. člena tega 
zakona, imajo pri opravljanju strokovnih varnostnih nalog 
pravice in pooblstila, ki jih imajo po zakonu uradne osebe 
organov za notranje zadeve s policijskimi pooblastili. 

(2) Pripadniki vojne sestave obveščevalno varnostne službe 
ministrstva smejo uporabljati pravice in pooblastila iz prejš- 
njega odstavka le, kadar opravljajo vojaško službo. 

(3) Delavci stalne in pripadniki vojne sestave se pri izvrševanju 
pooblastil iz prvega odstavka tega člena izkazujejo s službeno 
izkaznico. 

(4) Minister imenuje in razrešuje delavce stalne in pripadnike 
vojne sestave obveščevalne varnostne službe ministrstva. 

35. člen 
(posebne operativne metode in sredstva) 

(1) Pooblaščene osebe iz prejšnjega člena imajo pri opravlja- 
nju strokovnih varnostnih nalog pravico in pooblastilo upo- 
rabljati posebne operativne metode in sredstva na način in po 
postopku, kot ga določa zakon za civilno obveščevalno var- 
nostno službo in kriminalistično službo. 

(2) Posebne operativne metode in sredstva iz prejšnjega od- 
astavka lahko uporabljajo tudi osebe, ki jih določi minister in 
ki opravljajo strokovne obveščevalne naloge iz prvega 
odstavka 33. člena tega zakona. 

(3) Pri dajanju in izvajanju pooblastil iz prejšnjega člena in 
uporabi posebnih operativnih metod in sredstev iz tega člena 
ima minister pooblastila, kot jih zakon določa ministru za 
notranje zadeve oziroma predstojniku civilne obveščevalno 
varnostne službe za opravljanje obveščevalne dejavnosti. 

36. člen 
(zbirke podatkov) 

(1) Obveščevalno varnostna služba ministrstva vodi zbirke 
osebnih podatkov, v zvezi z opravljanjem strokovnih obvešče- 
valno varnostnih nalog iz svoje pristojnosti, pod pogoji ter na 
način in v obsegu, ki je predpisan za področje javne varnosti 
in za civilno obveščevalno varnostno službo. 

(2) Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je 
dopusten po pisni odločitvi ministra, odločitvi delovnega 
telesa Državnega zbora, pristojnega za nadzor nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb ali na zahtevo posamez- 
nika, na katerega se podatki nanašajo. 

IV. SLOVENSKA VOJSKA 
1. Naloge in organizacija 

37. člen 
(naloge vojske) 

(1) Naloge Slovenske vojske so: 

- izvaja Vojaško usposabljanje za oborožen bo) in druge 
oblike vojaške obrambe; 
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- zagotavlja bojno pripravljenost; 
- izvaja vojaško obrambo ob napadu na državo; 
- sodeluje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih 
nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo; 
- izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih 
organizacijah. 

(2) Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali 
strankarsko dejavnost ali namen. 

(3) O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča Vlada, 
v nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika Civilne 
zaščite Republike Slovenije. 

38. člen 
(sestav vojske) 

(1) Slovenska vojska ima stalno, mirnodobno in vojno sestavo 

(2) Vojna sestava obsega pripadnike stalne in mirnodobne 
sestave ter pripadnike rezervne sestave razporejene v vojsko 
in materialna sredstva iz popisa. 

(3) Vojna sestava se organizira in pripravlja v miru. 

39. člen 
(organizacija poveljstev) 

(1) Slovensko vojsko sestavljajo Generalštab kot organ 
v sestavi ministrstva, vojaška teritorialna poveljstva, opera- 
tivna poveljstva, enote in njihova poveljstva ter zavodi. 

(2) Generalštab opravlja vojaške strokovne naloge, ki se nana- 
šajo na organizacijo usposabljanja in delovanja Slovenske 
vojske. 

(3) Vojaška teritorialna poveljstva se organizirajo kot pokrajin- 
ska in območna poveljstva. Območje odgovornosti posamez- 
nega poveljstva določi minister. 

(4) Operativna poveljstva se lahko organizirajo za poveljeva- 
nje z večjimi združenimi enotami ali za poveljevanje na 
območju dveh ali več pokrajinskih poveljstev. 

(5) Zavodi se organizirajo praviloma v vojni za izvajanje voja- 
škega usposabljanja in opravljanje drugih nebojnih vojaških 
nalog. 

(6) Poveljstva, enote in zavode ustanavlja, organizira, popol- 
nuje in opremlja ministrstvo v skladu s splošnim dolgoročnim 
programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki ga 
sprejme Državni zbor. 

■» 40. člen 
(organizacija enot) 

(1) Slovensko vojsko sestavljajo združene taktične in opera- 
tivne enote, organizirane in opremljene za delovanje na 
območju celotne države in za izvajanje vseh oblik in vrst 
bojnega delovanja, ter enote organizirane po teritorialnem 
načelu. 

(2) Enote, ki se organizirajo po teritorialnem načelu, so name- 
njeje zlasti za bojni nadzor določnega širšega območja in 
izvajanje določenih vrst bojnega delovanja. Organizirajo se 
lahko tudi kot skupine za bojni nadzor določenega ožjega 
območja. 

(3) Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti, 
obsega pa rodove pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomor- 
stvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, radiloško 
kemično in biološko obrambo ter zveze. 

(4) V vojski so prištabna služba, služba informatike, sanitetna, 
intendantska, tehnična in prometna služba. 

(5) Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe vojske 
se zagotavljajo v vojnem stanju zlasti z delovanjem civilne 
obrambe. 
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(6) Minister določa specialnosti v rodovih in službah ter for- 
macijo poveljstev, enot in zavodov. 

41. člen 
(zastava, himna in oznaki v vojski) 

(1) Slovenska vojska ima svojo zastavo in himno. 

(2) Bojne zastave imajo lahko tudi vojaška teritorialna pove!' 
stva, operativna poveljstva, brigada, samostojni bataljoni 
njim enake ali višje enote. 

(3) Himno, obliko zastav ter oznako pripadnosti Slovenj 
vojski določi Vlada, druge oznake v Slovenski vojski pa ^' 
ster. 

2. Vodenje in poveljevanje 

42. člen 
(vrhovni poveljnik) 

(1) Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik rePu 

blike. 

(2) Vrhovni poveljnik odloča o mobilizaciji Slovenske vojS^ 
na predlog Vlade. 

43. člen 
(dolžnosti do vrhovnega poveljnika) 

(1) Ministrstvo tekoče seznanja predsednika republike s s® 
njem bojne pripravljenosti vojske in drugimi zadela 
pomembnimi za obrambo države. 

(2) V miru ministrstvo zagotavlja predsedniku republike'^, 
nične in druge pogoje za zveze z ministrstvom in za opr® 
nje protokolarnih zadev ter straže. 

(3) V vojnem stanju ministrstvo zagotavlja predsedniku r®P" 
blike poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka tudi nastaf1

kcjie 
zavarovanje in druge pogoje za delo ter opravljanje funK 

vrhovnega poveljnika. 

(4) Minister podrobneje določi po predhodnem soglasju p 
sednika republike, pogoje in postopke za opravljanje a°'z 

sti iz tega člena. 

44. člen 

(1) Minister preko Generalštaba odreja potrebne raZV?ji 
organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter usmeritve, ^ 
izvršuje načelnik Generalštaba in podrejeni poveljniki- rj. 
niki so ministru odgovorni za izvajanje teh ukrepov in usn 
tev preko svojih nadrejenih. 

(2) Minister določa planiranje in opremljanje, vrsto obor° ^ 
in druge vojaške opreme, ki jo uporablja vojska, organiz 
materialne in zdravstvene oskrbe, programe usposab'l ^ 
vojaško strokovno literaturo, izdaja strokovna navod" „r 
ureja druga upravna in strokovna vprašanja organizadl 
dela vojske. 

(3) Minister določa po predhodnem mnenju predsedj1^ 
republike Generalštabu praviloma letne usmeritve za na ^ 
vanje operativnih, materialnih in organizacijskih pripra 

uporabo vojske. 

45. člen 
(poveljevanje) 

i ifi 
(1) Vojaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, enota 
zavodi je v pristojnosti načelnika Generalštaba in drug1 

veljnikov. 
tV0' 

(2) Vojaško poveljevanje temelji na načelih enostare5in 

subordinacije in obveznega izvrševanja povelj. 
 --M 
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2£aka voiažka oseba mora biti vselej seznanjena katera laska oseba ji je nadrejena in katera podrejena. 

.Poveljujoči mora imeti namestnika, če tega ni, poo- 
" vojaško osebo, ki ga nadomešča. 

ELysaka en°ta mora biti vselej seznanjena, kdo ji nepo- lno poveljuje. 

i6uj^oVe,jUi°či mora nadzorovati, da se njegova povelja izvr- 

jjj) Nihte ni dolžan in ne sme izvršiti povelja, če je očitno, da 

Pravo S,0r'' kazn'v0 dejanje ali kršil mednarodno vojno 

46. člen 
(odgovornost poveljnikov) 

Silnik Generalštaba je odgovoren za bojno pripravlje- 
Vvojski'° up0ral:>0 vseh poveljstev, enot in zavodov 

prjD^0velinik operativnega poveljstva je odgovoren za bojno 
J,lijenost, delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, UI m zavodov. 
(3) p de|0

F>OVe,in'k pokrajine je odgovoren za bo]no pripravljenost, ln uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov. 

deioPj0ve'in''< območja je odgovoren za bojno pripravljenost, n uPorabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov. 

l|enQ°ve'iniki enot in zavodov so odgovorni za bojno priprav- 
' delo in uporabo svojih enot oziroma zavodov. 

47. člen 
(imenovanje poveljnikov) 

St!a
NaČelnika Generalštaba imenuje Vlada na predlog mini- 

i?) 
Ponurt ,irnenovaniu ministra je načelnik Generalštaba dolžan 01,1 ministru svoj odstop. 
(3) 

in namestnike poveljnikov v mirnodobni 
bataljo' poveljnike in namestnike poveljnikov samostojnih 
tiinji nov' ni'm enakih in višjih enot vojne sestave imenuje 
"0veljnik f* irnenovanie drugih starešin minister pooblasti 
(4) p 
"ost 's,0'n°st 23 imenovanje iz tega člena obega tudi pristoj- a razrešitev. 

48. člen 
(akti vodenja in poveljevanja) 

(1) v0d . 
Srn6rni 

en)e vojske se izvaja s predpisi in z akti vodenja kot so 
iih i 'e. obvezne usmeritve, odredbe, pravila in navodila, ki 
^ aia minister razen pravil službe, ki jih izdaja vlada. 

<iirei<t|ye'ievanje v vojski se izvaja z akti poveljevanja kot so e. odločitve, načrti, ukazi ali povelja. 
(3) Ak 
56 nanaj °den'a in P°ve|jevan|a so obvezni za vse, na katere 
(4) Ak.. 
'^đaiai' v°den|a in poveljevanja, razen povelj, se praviloma ,a'0 Pismeno. 

1V°i«ka služba 

49. člen 
. (opravljanje vojaške službe) 

) Vo 
f*' 0bve2

ko
1,
s'užbo opravljajo pripadniki stalne sestave, voja- 

6?®rvne '• so na služenju vojaškega roka ter pripadniki 
^^sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo. 
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(2) Za vojaško službo se šteje tudi opravljanje nalog v obveš- 
čevalno varnostni službi ministrstva in v vojaških šolah. 

(3) Minister lahko določi, da se vojaška služba opravlja tudi 
na določenih delovnih mestih v ministrstvu in, da se opravlja- 
nje določenih pomožnih ali vzdrževalnih del v stalni sestavi 
vojske, ne šteje za vojaško službo. 

50. člen 
(vojaške osebe) 

(1) Kdor opravlja vojaško službo je vojaška oseba in je podre- 
jen vojaški disciplini. 

(2) Pripadnik stalne sestave postane vojaška oseba z dnem. 
ko nastopi delo v stalni sestavi vojske ali drugo delo na 
katerem se opravlja vojaška služba in preneha biti vojaška 
oseba, ko preneha opravljati tako delo. 

(3) Vojaški obveznik, ki je na služenju vojaškega roka, 
postane vojaška oseba z vstopom v vojaško enoto ali zavod in 
preneha biti vojaška oseba z odpustom iz vojaške enote ali 
zavoda. 

(4) Vojaški obveznik, pripadnik rezervne sestave, postane 
vojaška oseba z vstopom v vojaško enoto ali zavod in preneha 
biti vojaška oseba z odpustom iz enote ali zavoda. 

51. člen 
(prisega) 

(1) Kdor prvič nastopi vojaško službo mora dati prisego. 
(2) Prisega se glasi: 

»Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvis- 
nost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Repu- 
blike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri 
njeni obrambi.« 

52. člen 
(pooblastila in prepovedi) 

(1) Vojaška oseba med opravljanjem službe nosi službeno 
izkaznico ali vojaško knjižico, uniformo in orožje v skladu 
s pravili službe. 

(2) Vojaška oseba se ne sme v uniformi udeleževati shodov 
političnih strank. 

(3) Prepovedano je strankarsko delovanje, propaganda ali 
shodi strank v vojaških objektih ter v vojaških poveljstvih, 
enotah in zavodih. 

53. člen 
(uporaba orožja) 

(1) Vojaška oseba lahko uporabi orožje pri opravljanju stra- 
žarske, patruljne, požarne ali druge podobne službe, če ne 
more drugače: 

1. zavarovati življenja moštva, ki ga varuje; 
2. odvrniti napad na objekt ali druga sredstva, ki jih varuje; 
3. odvrniti neposreden napad s katerim je ogroženo njeno 
življenje. 

(2) Vojaške osebe, ki službo opravljajo pod neposrednim 
vodstvom nadrejenega, smejo orožje uporabiti le po njego- 
vem povelju. 

(3) Pri opravljanju bojnih nalog vojaške osebe uporabljajo 
orožje po pravilih za bojno delovanje. 

54. člen 
(varstvo človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter ugovor) 

(1) Vojaška oseba lahko da pobudo za začetek postopka pri 
varuhu človekovih pravic, če meni, da so ji med vojaško 
službo te pravice ali temeljne svoboščine omejene ali kršene 
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(2) Vojaška oseba ima pravico do ugovora zoper prejeto 
povelje v skladu s pravili službe. Ugovor ne zadrži izvršitve 
dobljenega povelja, razen v primeru iz sedmega odstavka 45. 
člena tega zakona. 

55. člen 
(posebne pravice med vojaško službo) 

(1) Vojaški obezniki, ki služijo vojaški rok, in pripadniki 
rezerve sestavne, imajo med vojaško službo pravico do brez- 
plačnega zdravstvenega varstva, denarnih prejemkov in 
povračil stroškov nastalih v zvezi z vojaško službo. Pripadniki 
stalne sestave imajo pravico do brezplačne nujne zdravstvene 
pomoči med vojaško službo. 

(2) Stroške zdravstvenega varstva in zavarovanja iz prejšnjega 
opdstavka krije država, če vojaškim obveznikom zavarovanje 
ni zagotovoljeno na drugi podlagi. 

(3) Pripadniki rezervne sestave imajo med vojaško službo 
v miru pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega 
zaslužka v višini in pod pogoji, ki jih določi Vlada. 

(4) Družinski člani pripadnika vojne sestave Slovenske vojske, 
ki jih je dolžan preživljati, imajo po razglasitvi vojnega stanja 
pravico do preskrbnine toliko časa, dokler se pripadnik ne 
vrne iz vojaške službe. Pogoje in višino preskrbnine določi 
Vlada. 

(5) Minister predpiše vrsto in obseg pravic iz prvega odstavka 
tega člena ter postopek za uveljavljanje teh pravic nadome- 
stila plače oziroma izgubljenega zaslužka in preskrbnin. 

56. člen 
(priznanja) 

(1) Vojaške osebe so lahko pohvaljene za zasluge in hrabrost 
ter uspehe pri opravljanju vojaške službe. 

(2) Pohvala oziroma priznanje za zasluge in hrabrost ter 
uspehe pri opravljanju vojaške službe se lahko podeli tudi 
osebi, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma tujemu 
organu ali organizaciji. 

(3) Vrste priznanj, ki se podeljujejo vojaškim in drugim ose- 
bam, organom in organizacijam za zasluge in krepitev 
obrambe države, predpisuje minister. 

57. člen 
(hramba vojaške oborožitve in opreme) 

(1) Vojaškim osebam se lahko da osebno vojaško oborožitev 
in opremo v hrambo. 

(2) Osebna vojaška oborožitev in oprema se lahko da 
v hrambo tudi vojaškim obveznikom, ko ne opravljajo vojaške 
službe. 

(3) Kdor izgubi, poškoduje, odtuji ali uniči osebno vojaško 
oborožitev ali opremo, ki mu je dana v hrambo, mora pokriti 
nastalo škodo. 

(4) Vojaška oseba oziroma vojaški obveznik mora osebno 
vojaško oborožitev in opremo, ki mu je dana v hrambo, 
skrbno varovati ter hraniti v skladu z navodili in na lastne 
stroške. 

58. člen 
(kazenska in odškodninska odgovornost) 

(1) Vojaške osebe kazensko odgovarjajo po kazenskem zako- 
niku. 

(2) Vojaške osebe odškodninsko odgovarjajo po predpisih, ki 
urejajo odškodninsko odgovornost delavcev v državi upravi. 
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59. člen 
(disciplinska odgovornost) 

(1) Vojaške osebe so disciplinsko odgovorne nadrejenemul> 

kršitev vojaške discipline. 

(2) Kršitve vojaške discipline so: ,k0 
1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v vo|8 
enoto ali zavod; 
2. uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstv, ki on< 
čajo opravljanje vojaške službe, i|0 
3. opustitev varnostnih in drugih ukrepov, ki lahko ogr0 

varnost moštva ali vojaškega premoženja; 
4. malomarno izvrševanje dolžnosti; 
5. odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev 
povelja; . 
6. napačno poročanje ali prikrivanje podatkov v zvezi z"' 
ško službo ali opravljanjem določenih dolžnosti v zvezi z y 
7. neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnihkoli koris 
podrejenih in drugih oseb v zvezi z vojaško službo; 
8. namerno povzročanje škode na vojaškem premoženj. 
9. žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, predpostsi 
nih ali drugih vojaških oseb na istem položaju ozirom 
civilnih oseb. 

(3) Za pripadnike stalne sestave, se kot kršitve vojaške djs^ 
pline štejejo tudi vse kršitve delovne dolžnosti predpisa" 
delavce v državni upravi. 

P S® 
(4) Disciplinska odgovornost za pripadnike stalne seSla!Lfii 
ugotavlja po postopku predpisanem za delavce v o'1 

upravi v kolikor ni s pravili službe določeno drugače. 

60. člen 
(disciplinski ukrepi) 

bvez' (1) Za kršitev vojaške discipline se lahko vojaškemu ou • 
niku na služenju vojaškega roka, izreče naslednje discip" 
ukrepe: 

- opomin; 
- javni opomin; teni 
- prepoved izhoda iz vojaške enote ali zavoda v Pr0 

času; 
- podaljšano opravljanje dolžnosti v notranji službi; 
- premestitev v drugo enoto. 

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka razen podaljšanega 
Ijanja dolžnosti, se lahko izrečejo tudi pripadniku rez 
sestave, kadar je v vojaški službi. 

(3) Vojaški osebi se kot disciplinski ukrep za kršitev vol* 
discipline lahko odvzame čin ali se razporedi na drog 
nižjo dolžnost. 

(4) Pripadniku stalne sestave se za kršitev vojaške vc< 
lahko izrečejo disciplinski ukrepi predpisani za 
v državni upravi in ukrepi iz prejšnjega odstavka. 

i Ki*® (5) V vojnem stanju se izrekajo le tisti disciplinski ukrepi' * 
smotrni in uresničljivi. Kot poseben disciplinski v 

lahko v vojnem stanju izreče zapor do 30 dni. 

0 

61. člen 
(varstveni ukrepi) 

iS*5 

(1) Vojaški osebi, pripadniku stalne sestave, ki krši v ) 
disciplino ali pravila službe tako, da neposredno og'° 0ie? 
nost moštva ali vojaškega premoženja, se lahko ,zr0 %Ze^ 
disciplinskega ukrepa tudi eden od naslednjih vars 
ukrepov: 

h ^ 
1. prepoved samostojnega opravljanja dolžnosti do tre 

secev, jtrfl1 

2. prepoved samostojnega upravljanja vojaškega vozil3' 
ali plovila do šestih mesecev; gct1 

3. razporeditev na drugo ali nižjo dolžnost do šestih m® 
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(2) Vojaški osebi, kateri ji je bil izrečen varstveni ukrep, 
Popadajo med trajanjem ukrepa pravice glede na dolžnost, ki 
1° dejansko opravlja. 

62. člen 
(odnosi, red in notranje službe) 

«1> Vlada podrobneje uredi odnose v vojaški službi, red in 
cinr'6 slu^t3e' pristojnosti in postopek za uveljavljanje dis- 
nih if'<e 'n odškodninske odgovornosti, za izrekanje varstve- ukrepov ter druga vprašanja vojaške službe. 

tini, podeljevanje činov in poviševanje 

63. člen 
(vrste činov) 

'1) V Slovenski vojski so naslednji čini: 

za vojake in slušatelje vojaških šol poddesetnik in desetnik; 

j Podčastnike, slušatelje šole za častnike ter šole za 
stnike vojnih enot vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in 

Praporščak; 

m *a lastnike in generale podporočnik, poročnik, stotnik, 
nik ■ p°dpolkovnik, polkovnik, brigadir, generalpodpolkov- ln generalpolkovnik. 

Por^0rnar'^ki ^astr|iški in admiralski čini so podporočnik, 
Irea t ^ korvete> poročnik fregate, kapitan korvete, kapitan 9ate, kapitan bojne ladje, kapitan, viceadmiral in admiral. 

Sg*"™in častniki, ki imajo nižji čin, kot je predpisan 
Prav ost' ki '° °Prav'jajo v stalni ali v vojni sestavi, imajo 
'iati !iCC| Cl° naslovne9a 6ina, ki preneha, ko prenehajo oprav- vjCa . nost- Pravica do naslovnega čina ni izenačena s pra- 

rni imetnikov činov iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena. 

64. člen 
(poviševanje vojakov in podeljevanje činov) 

[|'y''n poddesetnika ali desetnika se lahko poviša vojak ali 
atelj vojaške šole. 

!jp Vojaškemu obvezniku se lahko podeli čin vodnika, če 
S0u n'uie predpisane pogoje in je opravil predpisano vojaško IJ0. 

niui60đ4astniku se lahko pod®'' čin podporočnika, če izpol- 
5oianjePredPisane P090'® 'n 'e °Prav" predpisano vojaško 

povišuje poveljnik bataljona ali njemu enak stare- 
°ziroma predstojnik vojaške šole. 

^'ne Podeljuje minister. 

65. člen 
(poviševanje podčastnikov in častnikov) 

Lastnik in častnik oziroma mornariški častnik je lahko 
9oje v nePosredno višji čin, če izpolnjuje naslednje po- 

- irna predpisano splošno izobrazbo; 
s'užb)e 'rnenovan na dolžnost, na kateri se opravlja vojaška - da

a ln 23 katero se zahteva višji čin; 
- !e dolžnost opravljal določen čas; 
sabljigSpešno konCa| vojaške vaje ali drugo vojaško uspo- 

da ie od zadnjega povišanje preteklo najmanj eno leto. 

i°jaške™ obvezniku se v vojnem stanju ali zaradi vojnih 
v nen '' Pridobljenih v miru, lahko podeli čin ali se ga poviša 
Se 2ah»Sredno ^'n' ie Postavljen na dolžnost, za katero n'eva neposredno višji čin. 
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(3) Častnike do vključno brigadirja in kapitana povišuje mini- 
ster na predlog Generalštaba in njemu podrejenih poveljstev. 
Generalpodpolkovnike. generalpolkovnike, viceadmirale in 
admirale povišuje predsednik republike na predlog ministra 
za obrambo in po predhodnem soglasju Vlade. 

(4) Minister pooblasti načelnika Generalštaba in druge povelj- 
nike za poviševanje podčastnikov. 

(5) Vlada podrobneje predpiše pogoje in postopke za podelje- 
vanje činov, poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov 
ter odvzem činov. 

5. Vojaške šole 

66. člen 
(vrste vojaških šol) 

(1) Ministrstvo organizira: 
- šolo za podčastnike; 
- šolo za častnike; 
- šolo za častnike vojnih enot; 
- šolo za poveljniško-štabno usposabljanje. 

(2) V šole iz prejšnjega odstavka, razen v šolo za častnike 
vojnih enot, se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje 
za poklicno delo v stalni sestavi vojske. 

(3) Šolo za častnike vojnih enot kandidati opravijo med služe- 
njem vojaškega roka. Zanje ne velja prepoved članstva v poli- 
tičnih strankah. 

(4) V poveljniško-štabni šoli se šolajo častniki stalne in vojne 
sestave. 

(5) Vojaške osebe se lahko za opravljanje določenih vojaških 
dolžnosti šolajo v tujini oziroma tuje vojaške osebe se lahko 
šolajo na vojaških-šolah iz prvega odstavka tega člena. 

(6) Podrobnejše pogoje za vpis in programe za vojaške šole 
določa minister. 

6. Vojaška policija 

67. člen 
(naloge vojaške policije) 

(1) Vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost 
vojaškega prometa ter opravlja določena opravila v zvezi 
s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj v vojski, 
varovanjem objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za 
obrambo. 

(2) Vojaška policija skrbi tudi za varovanje poveljstev in enot 
ter varnost vrhovnega poveljnika v vojnem stanju oziroma 
kadar se nahaja v vojaških poveljstvih, enotah ali zavodih 
oziroma v objektih in njihovih okoliših, ki so posebnega 
pomena za obrambo. 

(3) Strokovno delo vojaške policije usmerja obveščevalno 
varnostna služba ministrstva. 

(4) Organizacija vojaške policije se določa s formacijo. 

(5) Poveljniki enot vojaške policije so podrejeni in odgovorni 
za svoje delo poveljnikom poveljstev ali enot, pri katerih se 
organizira vojaška policija v skladu s prejšnjim odstavkom. 

68. člen 
(pravice in pooblastila vojaške policije) 

(1) Vojaška policija ima pod pogoji, ki so predpisani za poli- 
cijo, pravico in pooblastila, da: 
1. opozarja ter daje navodila; 
2. legitimira, napoti, vabi, privede, pridrži, omeji gibanje ali 
odvzame prostost; 
3. opravlja osebne preglede in preiskave, preglede prevoznih 
sredstev, prtljage ter objektov in njihovih okolišev, ki so 
posebnega pomena za obrambo; 
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4. zaseže predmete; 
5. uporablja prisilna sredstva razen vodnega curka, konjenice 
in lesene palice; 
6. ureja in nadzoruje vojaški promet; 
7. zbira obvestila, zahteva podatke od oseb in ugotavlja isto- 
vetnost oseb in predmetov. 

(2) Vojaška policija lahko pridrži vojaško osebo, ki pod vpli- 
vom alkohola ali drugih omamnih sredstev moti javni red in 
mir ali vojaško disciplino do iztreznitve, vendar ne dalj kot 24 

(3) Pripadniki vojaške policije vojne sestave imajo pravice in 
pooblastila vojaške policije le, kadar opravljajo vojaško 
službo. 

69.6len 
(območje pristojnosti) 

(1) Pravice in pooblastila iz prejšnjega člena vojaška policija 
uporablja le; 

- v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za 
obrambo; 
- na območju tabora, če je enota ali zavod izven vojašnice; 
- zoper vojaške osebe. 

(2) Vojaška policija lahko uporablja vozila s prednostjo. 

(3) Pri urejanju vojaškega prometa v javnem prometu vojaška 
policija svoje delo usklajuje s policijo. 

(4) Vojaška policija lahko ugotovi istovetnost osebe, ki nosi 
uniformo ali dele uniforme Slovenske vojske ne glede na to, 
kje se taka oseba nahaja, oziroma istovetnost voznika in 
potnikov, če uporabljajo vozilo z oznakami Slovenske vojske. 

70. člen 
(ukrepanje vojaške policije) 

(1) Če vojaška policija v objektu ali okolišu, ki je posebnega 
pomena za obrambo, oziroma na območju tabora, pri kazni- 
vem dejanju ali nepooblaščenem zadrževanju zaloti civilno 
osebo, o tem obvesti policijo. Zoper tako osebo vojaška 
policija lahko uporabi le najnujnejše ukrepe in prisilna sred- 
stva, da jo pridrži do prihoda policije oziroma uspešno odvrne 
napad na moštvo, osebe ali objekte in premoženje, ki ga 
varuje. 

V. CIVILNA OBRAMBA 

1. Ukrepi državnih organov in organov lokalne samouprave 
za delo v vojni 

71. člen 
(naloge Vlade) 

(1) Vlada sprejema oceno ogroženosti države pred napadom 
ter za delovanje gospodarstva in drugih dejavnosti v vojni. 

(2) Vlada sprejema obrambni načrt države. Načrt sestavljajo 
načrt uporabe Slovenske vojske, načrt Vlade in ministrstev ter 
Štaba za civilno zaščito Republike Slovenije. Upravitelj 
obrambnega načrta države je ministrstvo. 

(3) Vlada podrobneje predpiše postopek izdelave in vsebino 
obrambnih načrtov ter načrtovanja proizvodnje in storitev 
v vojni, organizacijo upravnih zvez in kriptografskega ter 
protielektronskega zavarovanja prenosa podatkov na 
področju obrambe. 

72. člen 
(naloge državnih organov) 

(1) Državni organi določijo v obrambnih načrtih svojo organi- 
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zacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovil" 
nepretrgano opravljanje dejavnosti iz svoje pristojnosti. 

(2) Ministrstva so odgovorna za stanje priprav za delovanj« 
v vojni dejavnosti na področjih iz njihove pristojnosti. 

(3) Delovanje organov za notranje zadeve v vojnem stani", 
njihovo opremljanje in usposabljanje v ta namen ureja zakon 

(4) Ministrstvo strokovno usmerja in usklajuje ukrepe in P"' 
prave za delo državnih organov v vojni ter zagotavlja pog°l® 
za delo predsednika republike, Vlade in Državnega zbora 

v vojnem stanju. 

73. člen 
(organi lokalne samouprave) 

(1) Občinski in pokrajinski organi določijo svojo organizacij 
in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo nepretrgan 
opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. 

(2) Župan oziroma predsednik pokrajine v vojnem stanj" 
sprejema potrebne ukrepe in akte, če se občinski oziroj" 
pokrajinski svet ne more sestati in jih predloži v potrd|te 

svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 

(3) Občinam in pokrajinam lahko Vlada v vojnem stanuj 
naloži, da opravlja določene naloge v zvezi z izvaja"!6 

civilne obrambe. 

(4) Župan oziroma predsednik pokrajine lahko pre- 
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, da j 
na delovno dolžnost razporedijo občinski oziroma pokrajin 
delavci, potrebni za delo v vojni. 

74. člen 
(upravne zveze in varstvo prenosa podatkov) 

(1) Ministrstvo organizira za vodenje obrambe upravne zv#' 
s katerimi se zagotavlja zveza za državne organe, 
zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebn®9 
pomena za obrambo države po odločitvi Vlade ter zve 
sodelovanja med državnimi organi in Slovensko vojsko. 

(2) Upravne zveze se uporabljajo tudi za obveščanje organ^ 
lokalne samouprave ter po potrebi za delovanje službe 
opazovanje in obveščanje. 

(3) Za potrebe upravnih zvez se lahko uporablja tudi d0' 
drugih sistemov zvez. 

(4) Delovanje upravnih zvez v vojni zagotavljajo en0,®zjrs 
zveze, ki jih po načelih, ki veljajo za vojaške enote, or9a[]LjO 
ministrstvo. Za pripadnike teh enot se smiselno uporab'l j(| 
določbe tega zakona, ki urejajo pravice in dolžnosti voj35 

oseb. 

(5) Ministrstvo organizira tudi kriptografsko in protiele*'^ 
sko zavarovanje prenosa podatkov v sistemih zvez, K 

uporabljajo za obrambne potrebe. 

2. Gospodarska obramba 

75. člen 
(gospodarska obramba) 

(1) Gospodarska obramba obsega priprave in de'^i 
v vojni podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih 
nost je po odločitvi Vlade posebnega pomena za obramb®'• j. 
materialno in zdravstveno oskrbo Slovenske vojske, P'0" 
stva, državnih organov in druge obrambne potrebe. 

(2) Gospodarska obramba obsega tudi priprave držaV^Jp 
drugih organov za preprečevanje gospodarskih in <>' m 
ukrepov proti državi v vojni, ki bi oslabili njeno obra'11'' 
moč. 
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(3) Sestavni del gospodarske obrambe je proizvodnja in pro- 
81 z vojaškim orožjem ter opremo. 

(2) Za vsak izvoz, uvoz ali za tranzit vojaškega orožja in 
opreme čez državno ozemlje, je potrebno predhodno dovolje- 
nje ministrstva. 

76. člen 
(materialna in zdravstvena oskrba) 

(j) Pristojni državni organi na podlagi potreb Slovenske voj- 

do?' P/Živalstva in drugih obrambnih potreb v vojnem stanju, oioćijo vrsto in obseg proizvodnje ter storitev v vojni. 

L' a Podlagi potreb iz prejšnjega odstavka pristojni državni 
bon določiio. katera podjetja, zavodi in druge organizacije 
v kt* vo'nem stanju opravljale proizvodnjo in storitve ter 
Dort Snem ot3se9u- Pristojni državni organi z izbranimi ""letji, zavodi in drugimi organizacijami sklenejo pogodbe. 

vm'*brana PodJe,ia. zavodi in druge organizacije so dolžne 
vod'rU '2vrS''' kadrovske in druge priprave za določeno proiz- 
dsiJ1'0 in sloritv® v vojni. Priprave, ki presegajo njihovo redno Javnost, financira država. 

valr^80' lokalne samouprave so dolžni pomagati pri pripra- ,n organizaciji proizvodnje ter Uoritev v vojni. 

glavni organi iz drugega odstavka tega člena lahko 
odst J'° poda,ke ° poslovnih subjektih za namene iz prvega 
" .,e9a Cena, ki so zbrani z nacionalnim programom 
sw. nih raziskovanj, za določitev nosilcev proizvodnje in ,ev v vojnem stanju. 

Podi 

77. člen 
(zagotovitev pogojev za delo v vojni) 

p0 0(j|
J'e?ia. zav°di in druge organizacije, katerih dejavnost je 

0rQan v,acle posebnega pomena za obrambo države ter 
0r9an ac''e 'z Prejšnjega člena, lahko predlagajo upravnemu 
delov' pris,ojn«mu za obrambne zadeve, da razporedi na 
stev i"

0 do|inost potrebno število njihovih delavcev ter sred- 
ai| S1 * Popisa, da bi lahko opravljale zahtevano proizvodnjo 

''ve v vojnem stanju. 

(3) Minister najmanj enkrat letno poroča Vladi o izdanih 
dovoljenjih za izvoz, uvoz in tranzit vojaškega orožja in 
opreme. 

(4) Vlada predpiše, kaj se šteje za vojaško orožje in opremo. 

80. člen 
(proizvodnja vojaškega orožja in opreme) 

(1) Kdor želi proizvajati vojaško orožje ali opremo, mora poleg 
izpolnjevanja pogojev določenih s splošnimi predpisi pred- 
hodno pridobiti soglasje ministrstva. 

(2) Za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi 
proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov voja- 
škega orožja in opreme. 

(3) Ministrstvo določi v skladu s 76. členom tega zakona 
naloge podjetij, zavodov in drugih organizacij iz 79. in tega 
člena v vojnem stanju ter izda podrobnejše predpise v zvezi 
s preizkušanjem, označevanjem, transportom in skladišče- 
njem vojaškega orožja in opreme. 

3. Psihološka obramba in druge nevojaške oblike obrambe 

81. člen 
(namen in obseg) 

(1) Psihološka obramba obsega organizacijo, priprave in 
delovanje informativno propagandne dejavnosti ter medijev 
za obveščanje javnosti v vojnem stanju. 

(2) Priprave psihološke obrambe ureja Vlada. 

(3) Načrt psihološke obrambe je sestavni del obrambnega 
načrta države. 

78. člen 
(racionirana preskrba in drugi ukrepi) 

p&a lahko v vojnem stanju zaradi zagotavljanja oskrbe 
do|0i

a,stva in drugih obrambnih potreb poleg omejitev, ki jih alo predpisi o varstvu konkurence in drugi predpisi: 

racionirano preskrbo z določenimi izdelki in stori- 
- 0|fl'

e.r določi merila za njeno izvajanje; 
- 0cl 

1'J'Prosto prodajo določenih proizvodov in surovin; 
- odrrt' Uvezen odkup določenih proizvodov; 
- odrri' u,esn',ev za sprejem in nastanitev evakuirancev; 
Javo<jo . posebne ukrepe za delovanje določenih podjetij, 
°9r0zi|V dru9ih organizacij, katerih dejavnost bi lahko a Prebivalstvo zaradi vojnih dejstvovanj. 
(2) V|an 
Sejj q lahko v vojnem stanju odredi izmik ali evakuacijo, 
°^oe ?V'C0 do pros,e9a gibanja prebivalcev na določenih >ujCev ter omeji ali prepove prost vstop in čas bivanja 
Svilom av'' a" evakuacijo državljanov Vlada odredi 
»osti n 

po Predhodnem mnenju župana tiste lokalne skup- a območju katere se izmik ali evakuacija izvaja. 
(3) ^ r 
v°j$ke f*9lasitvijo vojnega stanja pripadniki vojne sestave 
0r9ana ■0 odpotujejo iz države le s soglasjem upravnega • Pristojnega za obrambne zadeve. 

H|V, 

79. člen 
(promet z vojaškim orožjem in opremo) 

Nietfo oro*)e in opremo lahko prodaja, izvaža ali uvaža le 
'»de. zavod ali druga organizacija, ki pridobi koncesijo 
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82. člen 
(druge nevojaške oblike obrambe) 

(1) Državljani imajo pravico organizirati in izvajati v vojnem 
stanju različne nevojaške oblike obrambe, kot so bojkot, 
sabotaža, nespoštovanje odredb napadalca in druge. 

(2) Državljani se seznanjajo in usposabljajo za nevojaške 
oblike obrambe iz prejšnjega odstavka na neobvezen način. 

(3) Za usposabljanje iz prejšnjega odstavka skrbijo ministrstva 
vsako v okviru svojih pristojnosti. 

(4) Državni organi po potrebi usmerjajo in usklajujejo nevoja- 
ške oblike obrambe iz prvega odstavka tega člena. 

83. člen 
(zaščita in reševanje) 

(1) Zaščito in reševanje prebivalstva, živali, premoženja in 
drugih dobrin v vojnem stanju opravljajo organi, službe, enote 
in organizacije, ki to dejavnost opravljajo v miru. 

(2) Organom, službam, enotam in organizacijam iz prejšnjega 
odstavka v vojnem stanju ni dovoljeno nalagati nalog 
v nasprotju z mednarodnim vojnim in humanitarnim pravom. 

VI. VODENJE IN NADZOR OBRAMBE DRŽAVE 

84. člen 
(Državni zbor) 

(1) Državni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in 
izvajanje obrambe in pri tem zlasti; 
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1. razglasi izredno stanje na predlog Vlade Kadar velika in 
splošna nevarnost ogroža obstoj države predvsem, če grozi 
povečana nevarnost napada na državo oziroma nastane 
neposredna vojna nevarnost; 

2. razglasi vojno stanje na predlog Vlade, če je izvršen napad 
na državo; 

3. odloči o uveljavitvi delovne in materialne dolžnosti v izred- 
nem stanju, ki je razglašeno zaradi povečane nevarnosti 
napada na državo oziroma neposredne vojne nevarnosti; 

4. odloči o splošni mobilizaciji in uporabi Slovenske vojske 
v izrednem stanju, če je to razglašeno zaradi povečane nevar- 
nosti napada na državo oziroma neposredne vojne nevar- 
nosti; 

5. sprejema splošne dolgoročne programe razvoja in oprem- 
ljanja Slovenske vojske; 

6. preko pristojnega delovnega telesa določa strateške smeri 
delovanja obveščevalno varnostne službe ministrstva kot 
sestavnega dela varnostno obveščevalne dejavnosti države. 

(2) Šteje se, da je z razglasitvijo vojnega stanja sprejeta tudi 
odločitev o izvedbi splošne mobilizacije in uporabi Slovenske 
vojske. 

(3) Državni zbor nadzira organizacijo, priprave in izvajanje 
obrambe države neposredno in preko pristojnih delovnih 
teles. 

85. člen 
(predsednik republike) 

(1) Predsednik republike na predlog Vlade: 

1. razglasi izredno stanje, če se Državni zbor ne more sestati; 

2. razglasi vojno stanje, če je izvršen napad na državo in če se 
Državni zbor ne more sestati; 

3. sprejema v izrednem ali vojnem stanju uredbe z zakonsko 
močjo, ki se nanašajo na obrambo, če se Državni zbor ne 
more sestati; 

4. odloči o uporabi Slovenske vojske, uvedbi delovne in mate- 
rialne dolžnosti ter splošni mobilizaciji v izrednem stanju, če 
se Državni zbor ne more sestati, v skladu s tem zakonom. 

86. člen 
(Vlada) 

(1) Vlada usklajuje organizacijo, priprave in vodi izvajanje 
vojaške in civilne obrambe države. 

(2) Vlada neposredno vodi civilno obrambo usklajeno z voja- 
ško obrambo. 

(3) Vlada skrbi za izvajanje nujnih ukrepov po razglasitvi 
izrednega ali vojnega stanja. 

(4) Vlada odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševa- 
nju obveznosti prevzetih v mednarodnih organizacijah. 

(5) Vlada poroča Državnemu zboru o stanju na področju 
obrambe pred obravnavo državnega proračuna. 

(6) Usklajevanje nalog iz tega člena opravlja Svet za naci- 
onalno varnost, kot posvetovalni in usklajevalni organ Vlade. 

87. člen 
(koordinacijske skupine) 

(1) Za operativno usklajevanje vojaške in civilne obrambe ter 
varnostnih nalog v vojni Vlada imenuje koordinacijsko sku- 
pino, ki jo sestavljajo predstavniki vojaške in civilne obrambe, 
notranjih in zunanjih zadev, obveščevalno varnostnih služb, 
zaščite in reševanja ter drugi. 

(2) Vlada imenuje koordinacijske skupine tudi za operativno 
usklajevanje vojaške in civilne obrambe na posamezni" 
območjih države. 

(3) Koordinacijske skupine iz prejšnjega odstavka so odgo- 
vorne koordinacijski skupini ustanovljeni na ravni države. 

(4) Koordinacijske skupine iz tega člena nimajo pravice odlo- 
čanja v zadevah, ki so z zakonom dane v izrecno pristojno* 
posameznih državnih organov. 

88. člen 
(nadzor nad obveščevalno varnostno službo In vojaško 

policijo) 

(1) Minister je dolžan omogočiti stalen nadzor nad delojn 
obveščevalno varnostne službe ministarstva in vojaške P0!*' 
cije delovnemu telesu Državnega zbora, pristojnemu za nad- 
zor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. 

(2) Minister pošlje v januarju za preteklo leto redno le"]® 
poročilo delovnemu telesu iz prejšnjega odstavka o del" 
obveščevalno varnostne službe ministrstva in vojaške polidle 

ter o uporabi posebnih operativnih metod in sredstev. 

VII. INŠPEKCIJA 

89. člen 
(inšpektorat za obrambo) 

(1) Inšpekcijo na obrambnem področju opravlja Inšpek""8' 
za obrambo, ki je organ v sestavi ministrstva. 

(2) Inšpektorji za obrambo nadzirajo izvrševanje predpisovn3 

obrambnem področju in pri tem zlasti: 

- preverjajo stanje priprav civilne obrambe; 
- preverjajo stanje in usposobljenost za izvajanje ukrepov 
pripravljenost in mobilizacijo; 
- preverjajo izvajanje vojaškega usposabljanja; ig. 
- preverjajo in ocenjujejo bojno pripravljenost in delo vol 
ških poveljstev, enot in zavodov; 
- preverjajo opravljanje upravnih in strokovnih zadev 
področju obrambe. 

ćitev 
(3) Glavni inšpektor za obrambo lahko odredi za uresni1 

smotrov inšpekcije iz prejšnjega odstavka praktični Prel? ,a. 
ali vajo. Če vaja ali preizkus obsega tudi preverjanje mob"1 

cije mora inšpektor predhodno pridobiti soglasje ministra 

(4) Inšpektorji za obrambo se pri izvajanju inšpekcije izkaZ" 
jejo s službenimi izkaznicami. 

(5) Minister podrobneje predpiše način in postopek za opraV 

Ijanje inšpekcije na obrambnem področju. 

90. člen 
(inšpekcijski ukrepi) 

hlfl' 
(1) Inšpekcija iz prejšnjega člena ima poleg splošnih p°° 
stil, predpisanih za inšpekcije, pravico in dolžnost: 

nflči" - naložiti, da se v določenem roku ali na določen 1 j5j, 
odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladja s pf0OV 

načrti ali akti vodenja in poveljevanja; ,rafii 
- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa °a gii«1 

z dela delavec oziroma pripadnik vojne sestave, ki s sv 
delom ogroža varnost ljudi in premoženja; t3VfjjO 
- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa uS 

dejanja ali aktivnosti, ki bi lahko ogrožale ljudi ali P' 
žen'e; .i ^ - predlagati uvedbo postopka za razrešitev z dela aH °u 

sti oziroma za ugotovitev odgovornosti. 
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li Per odločitev inšpektorja iz prejšnjega odstavka je dovo- 
iL\pri,ožba ministru v roku petnajst dni. Pritožba ne zadrži 
ali naloženega ukrepa, če gre za ukrep iz druge ali tretje ee prejšnjega odstavka. 

VIII. POKLICNO delo na obrambnem področju 

91. člen 
(posebni pogoji) 

o delavcih'aVC8 03 obram':)nem Področju veljajo predpisi 
drugače.' 

v državni upravi, če s tem zakonom ni določeno 

poklicno opravljati delo 
mora biti državljan Republike 

na obrambnem 
Slovenije. Osebe 

DcLKd°r Želi 

J^oeiu. 
nan?)ni,,1 državljanstvom ne morejo poklicno opravljati dela 

"orambnem področju. 

JSV-II Poki'0"© opravljati vojaško službo, mora poleg "O'očenega v prejšnjem odstavku, izpolnjevati še etJnie pogoje: 

vo,"a'e ,®'esno in duševno sposoben za poklicno opravljanje 
- (j,u*be in da je odslužil vojaški rok; 
~ da n|Ustrezno splošno izobrazbo; ni član nobene politične stranke. 

rajmi^en'e v°jaškega roka ni pogoj za sklenitev delovnega 
'a za ženske. 

tlenaS,'gezna sP'°šna izobrazba iz tretjega odstavka tega 
CastniJ.*3 vo'aka praviloma končana poklicna šola, za pod- a srednja in za častnika višja ali visoka šola. 

Prve 
Minister določi kriterije za ugotavljanje sposobnosti iz alin UIUUI Miieiije uyuidvij, nee tretjega odstavka tega člena. 

lil Del, 

92. člen 
(sklenitev delovnega razmerja brez objave) 

^lenehVn° razmerie na obrambnem področju se lahko rez javne objave za delovna mesta: 

^Shup:a.vnih in upravnih delavcev oziroma strokovno 
^'atibe de'avcev. ki opravljajo operativna dela civilne 
(^Ščite uPravn'b 2vez, informatike in telekomunikacij, krip- 

, razv m pro,ielektronske zaščite, tehnične zaščite, voja- 
Pove|i°'T|e in s,rokovno varnostne zadeve; 

.^estn'i!1. v vojaških teritorialnih poveljstev in njihovih 
enakih ali vi$iih ,ko' 

- „ Pol' 
?v' poveljnikov bataljonov in drugih njim 

Huiožajev- 
injpei^t °Pravljajo operativne dolžnosti v vojski; 

Del 
"la'i*aeii',?a mes,a 'z prejšnjega odstavka se določijo s siste- l° in formacijo. 

93. člen 
^ ^ (štipendisti za delo v vojski) 

šo?ani'St' na sredniih' višjih in visokih šolah, ki imajo 
IT|' Po « I" sk'enieno štipendijsko pogodbo z ministr- ic šolanju opravijo vojaški rok v skladu z zakonom. 

)čeki,rok 'z prejšnjega odstavka se šteje v pripravniško 
Sli0rri PoonHifndist sk'ene P° končanem šolanju z ministr- 

Penđist m 0 zaposlitvi v stalni sestavi vojske in če je bil (3j j mi|rstrstva najmanj polovico šolanja. 

po svoji volji ne sklene pogodbe o zaposlitvi 
v .Prejei y a'odstavka, mora ministrstvu vrniti prejemke, ki jih 
Akii °as" štipendiranja in služenja vojaškega roka, 

a. enak času štipendiranja in opravljanja vojaškega 
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94. člen 
(konkurenčna prepoved) 

(1) Vodje uprav in samostojnih organizacijskih enot ministr- 
stva ter določenih notranjih organizacijskih enot, načelnik 
Generalštaba, poveljniki pokrajin in območij, operativnih 
poveljstev, brigad, njim enakih ali višjih enot med poklicnim 
delom v obrambi ne smejo sodelovati v upravljanju podjetij, 
zavodov oziroma gospodarskih družb. 

(2) Minister določi delovna mesta iz prejšnjega odstavka. 

95. člen 
(pogodba o zaposlitvi) 

(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške 
službe, lahko sklene z ministrstvom pogodbo o zaposlitvi kot 
kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika. Pogodba se 
sklene: 

- za vojaka za 5 let in se nato lahko podaljšuje za enako 
časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45 let starosti; 
- za podčastnika za 10 let in se nato lahko podaljšuje za 
časovno obdobje po 5 let, vendar ne dalj kot do 55. leta 
starosti; 
- za častnika za 10 let in se nato lahko podaljšuje za časovno 
obdobje po 5 let. 

(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega 
odstavka, mora uspešno opraviti vojaško strokovno usposab- 
ljanje in sicer: 

- kandidat za vojaka osnovno vojaško strokovno usposablja- 
nje v enem letu od sklenitve pogodbe; 
- kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem letu 
od sklenitve pogodbe; 
- kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od 
sklenitve pogodbe. 

(3) Ženskam se všteva v pripravniško dobo stažiranje v voja- 
ških enotah pred ali po končani vojaški šoli iz prejšnjega 
odstavka. 

96. člen 
(pravice in dolžnosti med trajanjem pogodbe o zaposlitvi) 

(1) Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ima pripadnik stalne 
sestave: 

- dolžnost, da se udeležuje dopolnilnega vojaško strokov- 
nega usposabljanja po predpisanih programih; 
- pravico, da opravi osnovno ali dopolnilno vojaško stro- 
kovno usposabljanje po programih, ki niso obvezni, če izpol- 
njuje zahtevane pogoje. 

(2) Pripadnik stalne sestave lahko pogodbo o zaposlitvi 
odpove enostransko, pri čemer mora vrniti ministrstvu glede 
na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi sorazmerno višino stro- 
škov osnovnega vojaško strokovnega usposabljanja. Povra- 
čila stroškov usposabljanja je oproščen, če je moral pogodbo 
o zaposlitvi odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov. 

(3) Pripadnik, ki mu je iztekel pogodbeno dogovorjeni rok 
dela v vojski in pogodbe o zaposlitvi ni podaljšal, ima pravico 
do povprečne plače zadnjih šestih mesecev še: 

- vojak dva meseca; 
- podčastnik tri mesece; 
- častnik štiri mesece 

(4) Po izteku vsakega nadaljnjega pogodbeno podaljšanega 
roka se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša še za en 
mesec, vendar skupno ne več kot za dva meseca. 

97. člen 
(odpoved pogodbe o zaposlitvi) 

(1) Ministrstvo lahko pripadniku stalne sestave enostransko 
odpove pogodbo o zaposlitvi v primeru: 
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- če preneha izpolnjevati posebne pogoje iz 91. člena ali se 
ne udeležuje obveznih oblik dopolnilnega vojaškega strokov- 
nega usposabljanja; 
- če je kršil vojaško disciplino; 
- če preneha potreba po dolžnosti, ki jo opravlja ali če se 
zmanjša stalna sestava, pa ni mogoča njegova razporeditev 
na drugo delo 

(2) Če vzrok za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni na strani 
pripadnika, mu pripadajo pravice iz tretjega in četrtega 
odstavka prejšnjega člena, če je opravil najmanj dve tretjini 
pogodbeno dogovorjenega časa za katerega je sklenil 
delovno razmerje. 

102. člen 
(varnost in zdravje pri delu) 

(1) Pri opravljanju dela v upravnih prostorih, ambulant®^ 
v kuhinjah, okrepčevalnicah, splošnih delavnicah ter skla $e 
čih, v katerih se ne skladišči vojaško orožje in °Prerna'af. 
uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o v 
nosti in zdravju delavcev pri delu. 

(2) Minister predpiše ukrepe in postopke za zagotavha^} 
varstva pred požarom, varnosti in zdravja delavcev pri delu 
dela na področju obrambe pri katerih se ne uporaDiJ 
splošni predpisi. 

98. člen 
(usposobitev za civilni poklic) 

(1) Pripadnik stalne sestave, ki je v Slovenski vojski delal 
najmanj 15 let, ima po prenehanju delovnega razmerja poleg 
pravic iz 96. člena tega zakona tudi pravico do usposobitve za 
civilni poklic ne glede na vzrok prenehanja delovnega raz- 
merja. 

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega pokritje stroškov, 
šolanja ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ dve leti 
po prenehanju delovnega razmerja. 

(3) Medsebojne obveznosti med ministrstvom in upravičenci 
do pokritja stroškov usposabljanja za civilni poklic se uredijo 
s posebno pogodbo. 

99. člen 
(posebni delovni pogoji) 

(1) Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem 
področju, je dolžan po odločitvi nadrejenega zaradi potreb 
službe opravljati delo v posebnih delovnih pogojih. 

(2) Posebni delovni pogoji so: 

- delo ob nedeljah ali praznikih; 
- delo v deljenem delovnem času; 
- delo daljše od polnega delovnega časa; 
- dežurstva kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se 
odreja izjemoma; 
- delo v terenskih razmerah na določenem kraju in času; 
- pripravljenost za delo; 
- bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma drugem določe- 
nem mestu; 
- izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe. 

(3) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo 
dela, se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem 
delovnem času. 

(4) Če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno 
delovno obveznost oziroma tedensko delovno obveznost, se 
razlika šteje kot delo preko polnega delovnega časa. 

100. člen 
(odrejanje dela v posebnih delovnih pogojih) 

(1) Delo v posebnih delovnih pogojih se odredi, če to terjajo 
varnostne razmere, oziroma kadar je le tako mogoče opraviti 
določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, opravljene pa 
morajo biti v določenem roku. 

101. člen 
(pravica do stavke) 

(1) Vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo 
pravice do stavke. 

(2) Delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na 
obrambnem področju, uresničujejo pravico do stavke pod 
pogoji, ki jih določa zakon za delavce v državni upravi. 

103. člen 
(dodatno pokojninsko zavarovanje) 

(1) Delavci, ki stalno opravljajo operativna dela kot vojajjj 
podčastniki ali častniki pri vojaško strokovnem izobraževa i 
in usposabljanju ali v bojnih enotah oziroma, ki -, 
strokovne obveščevalno varnostne naloge, kriptografsko 
protielektronsko varovanje, zahtevnejša strokovno j 
operativna dela, povezana z minsko eksplozivnimi sre< 
oborožitvijo in borbenimi sistemi, imajo pravico do do 
nega pokojninskega zavarovanja. 

(2) Pravico do dodatnega pokojninskega zavarovanja 
tudi delavci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škoo I 
dela oziroma dela, na katerih delavci po določeni staros' 
morejo več uspešno delati. 

(3) Delovna mesta in obseg pravic iz prejšnjih dveh odsta"*" 
določi Vlada. 

IX. UPRAVNE IN STROKOVNE ZADEVE OBRAMBE 

104. člen 
(organizacija in pristojnosti) 

(1) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe« 
Ija, če z zakonom ni določeno drugače, ministrstvo. 

(2) Upravne in strokovne zadeve na področju ; 
določenih urbano in geografsko povezanih območjih,®^ 
opravljajo uprave ministrstva za obrambo, ki imajo svoj® zf 
stave za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Upra 

obrambo in njihove izpostave določa minister. 

(3) Uprave za obrambo iz prejšnjega odstavka skrtl''° 
priprave civilne obrambe in odločajo v upravnih zađe" 
prvi stopnji v zvezi z dolžnostmi državljanov, podjetij, z® 
in drugih organizacij, določenih s tem zakonom. 

(4) V upravnih zadevah na drugi stopnji odloča minis,er 

roma predstojnik pristojnega organa v sestavi. 

(5) Minister predpiše obliko in vsebino službenih i*1 °.ei 
izkaznic, določenih s tem zakonom ter merila in kr'tea(j|jai 
zagotavljanje osebne oborožitve in opreme, ki jo UP gjrž 
državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v v 

stanju. 

105. člen 
(informacijski in telekomunikacijski sistem) 

(1) Ministrstvo za opravljanje upravnih in strokovnih l> 
organizira enoten in avtonomen informacijski ter tele*0 

kacijski sistem, ki obsega tudi potrebe obrambnih sil- 

(2) Minister predpiše, na katerih ravneh organiziranja 
iz prejšnjega odstavka delujejo dežurne službe in s ka* 
nalogami. 
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106. člen 
(usposabljanje) 

so usposablianje državljanov, ki organizirajo in izvajajo ali od9°vorni za priprave civilne obrambe, ter delavcev, ki 
Pravljajo upravne in strokovne zadeve na področju obrambe, 
mtstrstvo organizira usposabljanje v ustrezni izobraževalni 

organizacijski enoti. 

g, Pro9rame usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpi- 
e minister. Če usposabljanje organizira drugo ministrstvo, 

)e minister soglasje k programu usposabljanja. 

2'i®4ro^ke usposabljanja krije tisti, ki je usposabljanje orga- 

107. člen 
(prepoved pridobitne dejavnosti) 

'iati^0t pridobi,ne a|i profitne dejavnosti ni dovoljeno oprav- 

~ vo^r
4
av civi|ne obrambe in usposabljanja za njeno izvajanje; 

~ ds! 0.s<ro,<ovne9a usposabljanja; 
na ^ °vania informacijskega in telekomunikacijskega sistema 
? Področju obrambe; 
Porir,',?t09rafske9a in protielektronskega varovanja prenosa aiKov na področju obrambe. 

PosamePOV8d iz Preižnie9a odstavka se ne nanaša na izvedbo zUn_m®znih projektov ali del, ki jih naroči ministrstvo pri nl'h izvajalcih. 

*• Bazenske določbe 

108. člen 

Prekat"3™0 ^azn'j° najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
v zvezi pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 1 s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

dnatg® ,ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 
leaa , d°lžnosti iz drugega in tretjega odstavka 11. člena aa zakona; 

2. če 
obratrih 

a zahtevo upravnega organa, pristojnega za 
sPrvin?ne 2adeve. ne da podatkov iz 20. člena v skladu m odstavkom 22. člena tega zakona; 

sPrernfi
V J3redP'sanem roku ne prijavi pristojnemu organu mb podatkov v skladu s 23. členom tega zakona; 

4. če 
v sklad, varuie državne, vojaške ali uradne skrivnosti u s prvim in drugim odstavkom 28. člena tega zakona; 

5, 
2 druair!Tese 2auPne podatke v javne publikacije v nasprotju a m odstavkom 28. člena tega zakona; 

^6 hro r"entve soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja 
°b|ektr,' ®nerr>anja ali raziskave v objektih oziroma okoliših KIOv iz 29. člena tega zakona; 

L 
6r0snerri

re2poob'asti|a a|i v nasprotju s pooblastilom opravlja 
"ena i« an'a a,i druge vrste raziskav iz prvega odstavka 31. te9a zakona; 

'e h 
°r9ana rez so9'asja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega 
^tavk°P/av'ia raziskovanja na področjih iz drugega a člena tega zakona; 
9- «e n • 

*r°'Zvode '2Vr^' kadrovskih in drugih priprav za določeno leia ttJ1'0 in s,oritve v vojni v skladu s tretjim odstavkom 76. te9a zakona; 
'0. 
I*'6, voia^<iZkuša' označuje' opravlja transport ali skladišče- 

ma orožia in opreme v nasprotju s predpisi iz ^^J^stavka 80. člena tega zakona: 

P°r°cevaiec> št. 33 

11. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpekto- 
rata za obrambo iz 90. člena tega zakona; 

12. če kot pridobitno ali profitno dejavnost opravlja dejavnost 
iz prvega odstavka 107. člena tega zakona; 

13. če ne uskladi priprav in organiziranosti v roku iz 121. 
člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

109. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba državnega organa: 

1. če ne varuje državne, vojaške ali uradne skrivnosti v skladu 
s prvim in drugim odstavkom 28. člena tega zakona; 

2. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpektorata 
za obrambo iz 90. člena tega zakona. 

110. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik: 

1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 
vojaške, delovne ali materialne dolžnosti iz 6. člena oziroma 
usposabljanju za te dolžnosti iz 13. člena tega zakona; 

2. če ne varuje državne, vojaške, uradne ali poslovne skriv- 
nosti v skladu s 14. členom tega zakona; 

3. če se na poziv pristojenga organa brez opravičenega 
razloga ne zglasi na določenem kraju in ob določenem času 
oziroma ne dostavi materialnega sredstva v skladu s prvim 
odstavkom 15. člena tega zakona; 

4. če se kljub prepovedi iz 16. člena tega zakona prosto 
giblje na območju, kjer potekajo boji; 

5. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu 
sprememb podatkov v skladu s 23. členom tega zakona; 

6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja 
meritve, snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoliših 
objektov iz 29. člena tega zakona; 

7. če opravlja aerosnemanja ali druge vrste raziskav za 
namene iz prvega odstavka 31. člena brez pooblastila oziroma 
v nasprotju s pooblastilom pristojnega organa: 

8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega 
organa opravlja raziskovanja na področjih iz drugega 
odstavka 31. člena tega zakona; 

9. če nosi vojaško uniformo ali dele te uniforme v nasprotju 
s pooblastilom iz 52. člena tega zakona in pravili službe; 

10. če ne hrani osebne oborožitve in vojaške opreme v skladu 
s četrtim odstavkom 57. člena tega zakona; 

11. če se ne ravna v skladu z omejitvami prostega gibanja ali 
prehajanja čez državno mejo iz drugega oziroma tretjega 
odstavka 78. člena tega zakona; 

12. če organizira stavko ali stavka v nasprotju s 101. členom 
tega zakona. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

111. člen 
(predčasna upokojitev) 

(1) Delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih, 
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socialnih in drugih pravic po 14. ćlenu ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Ur. list RS št. 1/91-1) s pristopom 
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije in delavcem, ki so 
bili pripadniki stalne sestave Teritorialne obrambe na dan 18. 
7. 1991, pa jih do 31. 12. 1994 ni mogoče razporediti na delo 
oziroma jim zagotoviti druge ustrezne zaposlitve, preneha 
delovno razmerje s pravico do pokojnine, če imajo najmanj 25 
(moški) oziroma 20 let (ženske) skupne pokojninske dobe. 
Pokojnina se jim odmeri v višini 85% pokojninske osnove, ki 
jo predstavlja povprečna mesečna plača v zadnjem koledar- 
skem letu. 

(2) Odločbo o prenehanju delovnega razmerja s pravico do 
pokojnine izda minister. Odločba je dokončna. 

(3) Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. 

(4) Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih 
in pokojnino po tem zakonu zagotavljajo iz državnega prora- 
čuna. 

(5) Pravice iz tega člena imajo tudi pripadniki stalne sestave 
vojske, ki jim preneha delovno razmerje v skladu s trejo alineo 
prvega odstavka 97. člena tega zakona v 10 letih od uveljavi- 
tve tega zakona. 

112. člen 
(vrednotenje posebnih delovnih razmer) 

(1) Do sprejema predpisov, ki bodo uredili vrednotenje 
posebnih delovnih razmer in odgovornosti za delavce 
v državni upravi, se uporabljajo za delavce, ki poklicno delajo 
na obrambnem področju, predpisi, ki so veljali na dan uvelja- 
vitve tega zakona. 

113. člen 
(dodatno zavarovanje in zavarovalna doba s povečanjem) 

(1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju iz 103. 
člena tega zakona oziroma predpisov, ki bodo enotno uredili 
štetje zavarovalne dobe s povečanjem, se uporabljajo za 
delavce, ki poklicno delajo na obrambnem področju, predpisi, 
ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona. 

114. člen 
(carine in druge dajatve) 

(1) Do sprejema carinskega zakona in drugih predpisov, se za 
plačevanje carine, davkov in drugih dajatev od vojaške oboro- 
žitve in vojaške opreme ter drugih sredstev in objektov za 
obrambne potrebe, uporabljajo predpisi, ki so veljali na dan 
uveljavitve tega zakona. 

115. člen 
(uporaba zakona za zaposlene) 

(1) Določbe tega zakona, ki določajo ustrezno stopnjo 
splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski, se ne uporabljajo 
za tiste, ki so bili pripadniki stalne Teritorialne obrambe na 
dan 18. 7. 1991 in če so ob uveljavitvi tega zakona imeli 
najmanj petnajst let skupne zavarovalne dobe. 

(2) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka, ki ne 
izpolnjujejo pogoja skupne zavarovalne dobe, morajo manj- 
kajočo stopnjo splošne izobrazbe pridobiti v desetih letih po 
uveljavitvi tega zakona. 

(3) Določbe tega zakona, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski 
vojski s pogodbo o zaposlitvi, se uporabljajo za pripadnike 
stalne sestave, ki so zaposleni v stalni sestavi ob uveljavitvi 
tega zakona tako, da se šteje, kot da so sklenili pogodbo 
o zaposlitvi za vojake 5, za podčastnike in častnike pa 10 let 
šteto od uveljavitve tega zakona. 

(4) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka imajo 
med trajanjem in po izteku rokov določenih v prejšnjem 
odstavku pravice in dolžnosti, kot jih ta zakon določa za 
pogodbe o zaposlitvi. 

116. člen 
(prevzem sredstev in opreme) 

(1) S 1. 1. 1995 ministrstvo prevzame po stanju na dan 31-[2- 
1993 opremo in oborožitev enot za zveze, centrov za obvešča- 
nje, oborožitev ter opremo, namenjeno za delo občinski" 
upravnih in drugih organov, podjetij, zavodov in drugih orga* 
nizacij za delo v vojni, arhive ter drugo dokumentacijo l° 
izvrševanje temeljne dejavnosti 
področju obrambe ter zaščite. 

upravnih organov 

(2) Oborožitev in oprema iz prejšnjega odstavka z dnem uvfr 
Ijavitve tega zakona postane državna last. 

(3) Iz opreme iz prvega odstavka tega člena je izvze'' 
oprema, namenjena zaščiti in reševanju ter organom za notra 
nje zadeve. 

(4) Za uporabo poslovnih in drugih prostorov v katerih s? 
poslovali upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, o 
uveljavitvi tega zakona, in opreme teh prostorov, ministrstv 
sklene z občinami oziroma mestom ustrezne pogodbe. 

117. člen 
(prevzem delavcev) 

(1) Ministrstvo v roku iz prejšnjega člena prevzame 
delavce občinskih in mestnih upravnih organov, pristojnih 
obrambne zadeve. 

(2) Z dnem prevzema delavcev upravnih organov, pristojnih^ 
obrambne zadeve, so predstojniki teh organov dolžni min'5 

ponuditi svoj odstop. 
118. člen 

(prevzem pristojnosti) 

(1) Po izteku roka iz 116. člena tega zakona nadaljuj®^ 
dosedanji občinski in mestni upravni organi, pristoji 
obrambne zadeve, delo kot izpostave uprav za obrambo"" ,w mini- 
strstva in opravljajo tiste upravne in strokovne zadeve kot® 
jih opravljali do tega roka. 

(2) Upravni postopki, ki so v teku, se dokončajo v skladu stef" 
zakonom. 

(3) Ministrstvo in občine s pogodbo uredijo način opravljaj 
zadev s področja zaščite in reševanja v prehodnem obdo 
oblikovanja samoupravnih lokalnih skupnosti. 

119. člen 
(premoženje za potrebe obrambe) 

(1) Premoženje s katerim upravlja ministrstvo, postane z v* 
Ijavitvijo tega zakona, državna lastnina. 

(2) Vlada podrobneje uredi evidence in način upravi-^, 
premoženja iz prejšnjega odstavka ter postopek za izkaz" 
nje v katastru in prostorskih aktih. 

120. člen 
(preimenovanje in prevedba) 

rfltl® (1) Z dnem uveljavitve tega zakona se Teritorialna o 
Republike Slovenije preimenuje v Slovensko vojsko, RePu 

ški štab za teritorialno obrambo pa v Generalštab. 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona oznaka pripadnos^j 
druge oznake Teritorialne obrambe Republike SlOv® ^ 
postanejo oznaka pripadnosti in druge oznake Slove" 
vojske. 

je 
(3) Čin generalmajorja se z uveljavitvijo tega zakona PreV 

v brigadirja in čin kontraadmirala v kapitana. 

121. člen 
(uskladitev priprav in predpisov) 

(1) Priprave in organizacijo obrambe je treba uskladiti iS' 
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151 nnom v enem letu P° njegovi uveljavitvi. k) Organi določeni s tem zakonom so dolžni izdati izvršilne 
Podpise v 6 mesecih po uveljavitvi zakona. 

122. člen 
(veljavnost zakona) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
akona o obrambi in zaščiti (Ur. list RS št. 15/91), ki urejajo 

oDrambni sistem in sicer; 
"določbe 1. in 2. člena, 4. člena, 8. člen, 21. in prvega 
^stavka 22. člena, 23. člena, 26. člena, 28. do 30. člena, 33. 

35. člena, 39. do 75. člena, 77. do 82. člena, 126. in 127. 
en. 132. do 134. člena, od 1. do 3. točke in 5. do 12. točke 

I ®9a odstavka 142. člena, od 2. do 5. točke 143. člena, 144. 145. člena, od 4. do 6. točke prvega odstavka 146. člena, 

147. in 148. člena prenehajo veljati v celoti; 
- določbe 5. člena, 6. in 7. člena, 13. do 20. člena, drugega 
odstavka 22. člena, 24. in 25. člena, 27. člena, 31. in 32. člena, 
36. do 38. člena, 76. člena, 128. do 131. člena, 138. do 140. 
člena, 1. točke 143. člena in 1. do 3. točke prvega odstavka 
146. člena prenehajo veljati kolikor se nanašajo na obrambni 
sistem. 
Določbe 135., 136. ter 141. člena zakona o obrambi in zaščiti 
prenehajo veljati z dnem uveljavitve predpisov iz 112., 113. in 
114. člena tega zakona. 

123. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

0 0. 2b°r je na 12. seji 26. 10. 1993 sprejel predlog zakona 
0ruo rarrjbi in naložil Vladi, da predlog zakona pripravi za 
in s?° obravnavo. Državni zbor je obenem sprejel več stališč 
"auo pov v zvezi s pripravo predloga zakona za drugo obrav- 

/„S,y5fa''^a in sklepe Državnega zbora je predlagatelj proučil 
bii s"

pošteval P" pripravi zakonskega predloga. Obenem je 
fggo *nanien z mnenjem predsednika republike z dne 3. 12. 
z dnp

nf!!neniem komisije za politični sistem Državnega sveta 
odbor 9' proučil in upošteval pa je tudi poročilo 
"eoa >hZa ot}rambo 8. 7. 1994 ter mnenje sekretariata Držav- zoora za zakonodajo in pravne zadeve z dne 7. 7. 1994. 

Za^onnH^n'h- dolo^bah ie v skladu z mnenjem sekretariata za v5 č,°
aa'° ,n pravne zadeve razširjena vsebina s tem, da je 

ki Se 
nu Posebej določena razlaga oziroma pomen pojmov, 

doi0(h 2a sl<em besedilu najpogosteje uporabljajo. V tej 
civilna'. za'eti najpomembnejši pojmi, kot je vojaška, 

°bramba, izredno, vojno stanje in drugi. 

Seli*20Uio skleP°m Državnega zbora, ki ga je sprejel na 16. 
°8c/on=i 1993 sprejemu resolucije o izhodiščih zasnove 
Ponovn e yarnosti <Ur- '• RS št- 71/94), je predlagatelj v miru Proučil organizacijo in delovanje Narodne zaščite 

' v '^rednem in vojnem stanju. 

i°°t0Lečem zakonu ° obrambi in zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91) Pr/pg* n.a zaščita opredeljena kot del obrambnih sil, njeni 
(43 ?.n,ki pa so izenačeni s pripadniki Teritorialne obrambe 
*atčita Zakon 0 obrambi in zaščiti določa, da je Narodna nit, v

a 0r9anizirana oblika delovanja za opravljanje določe- 
Se TS,n''1 nalog in za vključevanje v oborožen boj in rsnje °blike odpora (64. člen); pristojnosti za njeno organizi- 
obraJlpr'Pravljanje ter delovanje pa so vezane na ministra za 
te/jjg 0 ,n ministra za notranje zadeve (71. člen). Predlaga- 
*og0

P*0novno ocenili da taka zasnova Narodne zaščite ni več 
">len/ "1 'z ustanovljenih niti vsebinskih razlogov. Tega 
lai^ona 16 b/' tud' Državni zbor ob prvi obravnavi predloga 
Hšča „i obrambi, saj ni sprejel nobenega posebnega sta- 9iede Narodne zaščite. 

^ ^24 /K lunkcj. Atenom ustave je jasno in nedvoumno opredeljena 
ioi»e '

a obrambe države. Tudi v resoluciji o izhodiščih zas- 
ute v

aci°nalne varnosti (Ur. I. RS št. 71/93) je povsem jasna 
č/te j obrambnega in varnostnega sistema ter sistema zaš- 
°brarTlh re^evanja. Glede na navedeno je temeljni namen 
°brarnhe^a s'stema odvračanje zunanjega napada in 
Ostema - države' 6e do napada nanjo pride. Obrambnega ta ob

a
vl
ln njegovih zmogljivosti zato ne bi smeli uporabljati 

^roe'adoyan'e notranjih varnostnih razmer, saj je to 
W/e. ki je v izključni pristojnosti organov in dejavnikov srnega sistema. 

Vfa ie _ 
9far»0\7 ponovno proučila tudi vpliv temeljnih razvojnih pro- 
"°bdoh obrambnih sil Republika Slovenija 
°r9anbIU ~2°03, ki jih je sprejel Državni zbor, na vojaško ac'j° ter osnovne rešitve, ki se pripravljajo v predlogu 
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zakona o javni varnosti. Na tej podlagi se je odločila, da 
Državnemu zboru predlaga, da se v obrambnem sistemu ne 
opredeljuje Narodne zaščite kot dela obrambnih sil temveč, 
da se temu prilagodi vojaška organizacija v delu, ki se organi- 
zira po teritorialnem načelu. Vlada ni podprla niti predlogov, 
da se Narodna zaščita opredeli kot del obrambnega in var- 
nostnega sistema. Dejstvo namreč je, da bi bila taka rešitev 
v nasprotju s temeljnimi ustavnimi določbami, ki uveljavljajo 
popolno ločitev obrambnega in varnostnega sistema. Pri tem 
vlada ugotavlja, da tudi v zakonih, ki se pripravljajo za 
področje notranje varnosti institut Narodne zaščite ni več 
predviden. Predlagana rešitev je skladna tudi z resolucijo 
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, v kateri Narodna 
zaščita ni predvidena. 

V predlogu zakona so zato črtane vse določbe v zvezi 
z Narodno zaščito. Glede na funkcije, ki jih bodo namesto 
Narodne zaščite opravljale prostorske enote vojske je razšir- 
jena določba 40. člena (drugi odstavek). 

2. V poglavju o dolžnostih in pravicah državljanov je nova 
določba 7. člena, ki ureja pravico do samoobrambe državlja- 
nov v vojnem stanju. V prvotnem besedilu je bila posebej 
izrecno predvidena le pravica do organiziranja in izvajanja 
nevojaških oblik obrambe. V skladu s lil. poglavjem resolucije 
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti je sedaj ta pravica 
predvidena v omenjeni določbi le za vojno stanje in pogojena 
z enotnim poveljstvom, nošenjem oznake pripadnosti Sloven- 
ski vojski in odkritim nošenjem orožja. Državljani, ki bi se na 
tej podlagi vključili v obrambo države, so statusno izenačeni 
z vojaškimi osebami, obenem pa so se dolžni podrediti naj- 
bližjemu vojaškemu poveljstvu oziroma enoti. Takšne rešitve 
so nujne, da bi se v vojnem stanju zagotovilo enotno in 
usklajeno izvajanje vojaške obrambe ter ustrezno pravno var- 
stvo po mednarodnem vojnem pravu. 

V skladu s stališči Državnega zbora in mnenjem sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve je dopolnjen tudi del določb, 
ki urejajo zbiranje, uporabo in varstvo osebnih podatkov (20., 
21. in 22. člen). Dopolnjene rešitve so bolj restriktivne, za vse 
vrste zbirk osebnih podatkov je določen namen zbiranja, 
upravičenci do uporabe in odgovornosti za varstvo. Jasneje in 
natančneje je urejena pravica državljana do vpogleda 
v osebne podatke, ki jih o njem hrani upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve. Črtana je določba, po kateri je upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve, zbiral tudi podatke za 
načrtovanje izmika, evakuacije in racionirane preskrbe. Zato 
bo potrebno ustrezne določbe vključiti v področne zakone, da 
bi se zagotovilo izvajanje teh nalog v vojni. 

3. Obrambni ukrepi so dopolnjeni v skladu z razpravo ob prvi 
obravnavi predloga zakona. Pristojnosti za predlaganje posa- 
meznih ukrepov za pripravljenosti, v izrednem stanju oziroma 
ob povečani nevarnosti napada na državo ali neposredni vojni 
nevarnosti (24. člen) so dodatno razdelane v delu zakona, ki 
ureja vodenje in nadzor nad obrambo. Pripadniki kurirske 
službe so statusno izenačeni s pripadniki enot za zveze (26. 
člen). Ta dopolnitev je posledica zahteve, da se natančno 
opredeli obseg obrambe. 

41 



Poenostavljena je ureditev glede aerosnemanja in drugih razi- 
skav (31. člen) v skladu s stališčem Državnega zbora. Posebno 
pooblastilo se zahteva le v primeru, če se ta dejavnost izvaja 
za izdelavo kartografskih publikacij. Pri tem gre za dejavnost, 
ki je v državnem interesu in je ni mogoče prepustiti komurkoli, 
če se želi ohraniti enotnost kartografskega sistema in publi- 
kacij. 

V skladu s prvo obravnavo in resolucijo o izhodiščih zasnove 
nacionalne varnosti je natančno opredeljen obseg strokovnih 
obveščevalno varnostnih nalog na področju obrambe države 
(32. člen) ter natančno določeno kje in katere od teh nalog 
opravlja obveščevalno varnostna služba ministrstva (33. člen). 
Prav tako so podrobneje razmejena pooblastila, ki jih imajo 
osebe, ki opravljajo strokovne obveščevalno varnostne na- 
loge. 

V skladu z resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varno- 
sti (III. poglavje, varnostni sistem) se določa v 33. členu, da 
obveščevalno varnostne službe ministrstva opravljajo stro- 
kovne obveščevalne naloge in strokovno varnostne naloge. 
Tiste osebe, ki opravljajo strokovne varnostne naloge (proti- 
obveščevalna funkcija), imajo pooblastila, kot jih imajo 
uradne osebe organov za notranje zadeve s policijskimi poo- 
blastili (34. člen), osebe, ki opravljajo obveščevalne naloge, 
pa imajo le pooblastila za uporabo posebnih metod in sred- 
stev (35. člen). S tem je zagotovljena jasna razmejitev med 
obveščevalno in protiobveščevalno funkcijo. Zakon tudi 
določa skladno z resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne 
varnosti, da ugotovitve oziroma podatki, ki jih zbere obvešče- 
valno varnostna služba služijo za izdelavo operativnih analiz 
ter načrtovanje in izvajanje obrambnih priprav. S pomembnej- 
šimi ugotovitvami seznanja služba poleg predsednika Vlade 
tudi predsednika republike kot vrhovnega poveljnika obramb- 
nih sil. S tem se bistveno razširjajo odgovornosti ministrstva 
do vrhovnega poveljnika glede na besedilo predloga zakona, 
ki je bilo predloženo v prvo obravnavo (tretji odstavek 33. 
člena). S predlaganimi rešitvami so v celoti upoštevane tudi 
pripombe in mnenja sekretariata Državnega zbora za zakono- 
dajo in pravne zadeve z dne 7. 7. 1994. 

4. V poglavju o Slovenski vojski se ureja organizacija, naloge 
in druga vprašanja v zvezi s Slovensko vojsko. 

4.1. Dopolnjene so določbe, ki urejajo organizacijska vpraša- 
nja in sestavo vojske. Določbe so vsklajene z resolucijo 
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, pri čemer so upo- 
števana tudi stališča Državnega zbora ter mnenje sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve. Zaradi pomislekov ali zakon 
dovolj natančno skladno s 124. členom ustave določa obseg 
obrambe, se v predlogu zakona določa (40. člen), da vojsko 
sestavljajo združene taktične in operativne enote, ki so name- 
njene za vse oblike in vrste bojnega delovanja na celotnem 
državnem ozemlju ter enote, ki so oblikovane po teritorialnem 
načelu. V zvezi s tem je dopolnjena tudi določba o opravljanju 
vojaške službe (49. člen) glede nalog organov za notranje 
zadeve v vojni (72. člen) ter določbe o nevojaških oblikah 
obrambe (82. člen). Organizacija vojske naj bi bila enotna 
brez delitve zvrsti (kopenska vojska, letalstvo in protiletalska 
obramba ter mornarical kar je sicer značilno za vse klasične 
vojaške organizacije. Že z zakonom pa bi določili rodove 
(pehota, artilerija, letalstvo in drugi) in službe v vojski (inten- 
dantska, tehnična in druge). 

Predlagatelj je proučil tudi predlog (Državni zbor), da bi se 
namesto besede »Generalštab« uporabljal ustreznejši pojem. 
Pri tem je ponovno ugotovil, da se v večini primerljivih držav 
uporablja ta pojem, kar velja tudi za ureditve, ki imajo institu- 
cijo generalnega inšpektorja, zato predlaga, da se uporaba 
tega pojma ohrani. 

4.2. Predlagatelj je še posebej skrbno proučil mnenja (sekre- 
tariat za zakonodajo in pravne zadeve) iz prve obravnave 
predloga zakona (in z dne 7. 7. 1994) glede vodenja in povelje- 
vanja z obrambnimi silami, vključno z mnenjem predsednika 
republike z dne 3. 12. 1993. Pri dopolnjevanju predloga 
zakona je predlagatelj izhajal: 

- iz določb o pristojnostih, ki jih na področju obrambe in 
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varnosti ustava daje predsedniku republike (tretji odstavek 92- 
člena, prvi odstavek 108. člena ustave); 

- iz določb, v katerih ustava nalaga določene naloge 
sedniku republike kot vrhovnemu poveljniku (102. cM 
v povezavi s 124. členom ustave). 

Na tej podlagi so v delu predloga zakona, ki ureja vodenje t 
poveljevanje z obrambnimi silami, razdelani odnosi nn 
vrhovnim poveljnikom in ministrom za obrambo ter P010* ' 
načelnika Generalštaba in drugih vojaških poveljnikov, r 
stojnosti vrhovnega poveljnika so v zakonu opredeljene ra 
kot v večini držav parlamentarne demokracije. V delu p'e 

loga zakona, ki ureja vodenje in nadzor obrambe držve, 
razdelane pristojnosti Državnega zbora (84. člen) ter Pre°s , 
nika republike (85. člen). Posamična pooblastila Državn°l0 
zbora, predsednika republike, Vlade in ministra za obrac 
pa so tudi v drugih določbah in delih zakona (9., 10., 11- 
18., 19., 24., 25. člen in drugi). 

Predlagane dopolnitve in rešitve so možne, če temeljii0 

navedenih ustavnih izhodiščih, na opredelitvi, da se lahke> 
povečani nevarnosti napada na državo aH neposredni vol 
nevarnosti razglasi izredno stanje ter izvede ukrepe za P 
pravljenost, mobilizacijo ter druge obrambne ukrepe vkllu" 
z uporabo vojske tudi v izrednem stanju (izredno in Ml 
stanje sta po prvem odstavku 92. člena ustave glede ukm> 
nja izenačeni). V primeru, da pa bi se razlaga ustavnih dol 
širila brez upoštevanja opisanega ustavnega okvira, pa fiK 
mnenju predlagatelja vprašljivo, da bi bila taka ureditev sp 
še primerljiva z ureditvami, ki jih poznajo države parlan> 
tarne demokracije. 

Predlagatelj je dopolnil tudi določbe v zvezi z dolžnostfl 
ministrstva do predsednika (33. in 43. člen) ter jasnejšo do' 
čitvijo odnosa med ministrom in Generalštabom. Minister 
člen) z odrejanjem razvojnih, organizacijskih in drugih uk< 
pov, določanjem planiranja in opremljanja, organizacije ffl*' , 
rialne in druge oskrbe dejansko vodi vojsko preko Gene'" 
štaba, tako kot v drugih primerljivih državah, pri čemer p# 
posega v vojaško poveljevanje, ki je v pristojnosti načelni 
Generalštaba in drugih poveljnikov (45. člen). Ministrstvo P 
predlogu zakona izvaja strokovne in upravne naloge, ki ^ 
nanašajo na razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje 
vodenje obrambnih sil (vojske). Takšna je bila tudi za^ 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 7. 7- 19 

Razmejena je pristojnost (48. člen) za izdajo aktov 
vojske (Vlada in minister) ter aktov poveljevanja (ki jih IzdVtf 
vojaški poveljniki), pri čemer pa ni bilo mogoče uposte ^ 
mnenja sekretariata Državnega zbora za zakonodajo 
pravne zadeve, češ da je treba predeliti alternativne r0 !iLt) I 
kdaj se akti vodenja in poveljevanja izdajajo ustno. 
namreč je, da se številni akti vodenja in poveljevanja v v0lri 0 
stanju izdajajo zaradi nastalih razmer, ustno, zato ni srn°laKi 
predpisati konkretnih razmer kdaj je to mogoče, 
določba bi bila nesmiselna in neoperativna. 
Glede na navedeno predlagatelj meni, da so z dopolnil 
predloga zakona; 

Jgjj 
- nedvoumno in natančno opredeljene v skladu z n* f 
parlamentarne ureditve pristojnosti Državnega zbora, vr 

nega poveljnika, Vlade ter poveljevanja znotraj vojske; 

- zagotovljen nadzor Državnega zbora nad izvajanie 

obrambe (84., 86. in 88. člen); 

- zagotovljeno, da je poveljevanje v vojski urejeno h'e,> 

hično (45. člen). 
.-0 

4.3. Delno so dopolnjene tudi določbe, ki urejajo v°l.sc< 
službo in druga temeljna vprašanja organizacije in 
v vojski, pri čemer je upoštevano, da je institut vojaške slu 

opredeljen že v splošnih določbah (5. člen). 

V skladu s stališči Državnega zbora je dopolnjena doloi^L 
člena, ki omogoča da se vojaški osebi da v hrambo v°l" ^ 
orožje in opremo. Dopolnitev je v tem, da se vojaškim ose 
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'ahfco da v hrambo le osebno vojaško orožje in opremo, kar 
Pomeni, da v tako hrambo ni mogoče dajati večjih količin 
°roija in opreme, kar tudi ni namen predmetne določbe. 

V delu zakona, ki ureja vojaško policijo, je na podlagi zahteve, 
a se popolneje uredijo odnosi do predsednika republike, 

K7 i0na odgovornost vojaške policije za njegovo varstvo ■ člen). Omejena so tudi pooblastila vojaške policije za 
"Porabo ukrepov in prisilnih sredstev. V 70. členu pa je 

skladu z zahtevo, da se omeji pristojnosti vojaške policije do 
^ilnih oseb, določba razširjena tako, da mora vojaška poli- 

(M obvestiti policijo tudi, če zaloti civilno osebo v vojaškem l*ooru. 

V poglavju o civilnin obrambi so v skladu s sklepi Držav- 
®9.a zbora izpopolnjene določbe o upravnih zvezah, racioni- 

Preskrbi, prometu ter proizvodnji vojaškega orožja in 
Preme ter nevojaških oblikah obrambe. 

z zahtevo za jasno opredelitvijo obsega obrambe 
[Z~.^etariata za zakonodajo in pravne zadeve) in razmejitvijo 
ien sti ie dopolnjena določba 72. člena s katero je dolo- "°' da spremljanje in usposabljanje organov za notranje 
t/o/ak *a delovanje v vojni ureja poseben zakon. Takšna 
nj. skladna tudi z resolucijo o izhodiščih zasnove naci°nalne varnosti. 

^skladu z določbami, ki se nanašajo na pravico državljanov 
p ^^organiziranja in vključitve v obrambo ter ponovnim 
ki d ,aniem statusa Narodne zaščite, je dopolnjen 74. člen, 
enot5 a> da delovanje upravnih zvez zagotavljajo v vojni 
voiatL20 Zveze< ki se organizirajo po načelih kot veljajo za 
Prit H enote' Paradi jasnosti je določeno, da se tudi za 
dnu ,eh enot uporablja zakon v delu, ki ureja pravice in 00«nost/ vojaških oseb. 

iasrm°f/a^' Ponovnega proučevanja pristojnosti in njihove 
Warf razmejitve med posameznimi organi, je pristojnost r8 ® razširjena tudi na določanje meril za izvajanje racioni- 
ia .Preskrbe v vojni (78. člen). Za usposabljanje državljanov 
iakolan'e "^jaških oblik obrambe (ki je neobvezno) pa s t,- (gp**ve*uie ministrstva, vsako v okviru njegovih pristojno- 
ga se c/en), kar je posledica tudi zahteve Državnega zbora, Popolneje določi obseg obrambe v skladu z ustavo. 

'e/nn'8" 'e razširjen z določbo, da minister najmanj enkrat tra ° Poroča Vladi o izdanih dovoljenjih za izvoz, uvoz in 
ofo/ 

v°jaškega orožja in opreme. Kaj se šteje za vojaško 
P/se 'n opremo Pa naj bi določala Vlada. Izvedbene pred- 
ira v!*vezi s to vrsto proizvodnje pa bi izdal minister za », rnbo. s tem ie unnštevana zahteva, da ie oromet z voia- 

orožjem in opremo pod posebnim nadzorom Vlade. 

6. V 
o U z zahtevo Državnega zbora je dopolnjeno poglavje 
tfene 

erVu in nadzoru obrambe države. Natančneje so dolo- 
doi0xPris,ojnosti Državnega zbora (84. člen). Državni zbor 
°6ranf temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje 
ciji, q ' razglaša izredno in vojno stanje, odloča o mobiliza- 
9oviD

Uporat>i obrambnih sil in drugih nujnih ukrepih. V nje- 
in Opr

nstoinosti je določanje dolgoročnih programov razvoja 
Sredn emliania Slovenske vojske. Državni zbor nadzira nepo- 
ko, ( ° 

a'' preko ustreznih delovnih teles tako organizacijo 
?6oru 1 pr'Prave in izvajanje obrambe. Vlada je Državnemu 
trt''"*™ poročati o pripravah obrambe pred obravnavo 
doiign°9a Proračuna (86. člen), minister za obrambo pa je 
Vsrnost 

omo9°čiti stalen nadzor nad delom obveščevalno 
tudi; ~e slu*t>e in vojaške policije (88. člen), kar je skladno 
Zahtev eniem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 
Pravne sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in 
obveže *adeve. da politiko ter strateške smeri delovanja 
tbor -evalno varnostne službe ministrstva določa Državni 
Prst#/,/? uPoštevana v 6. točki prvega odstavka 84. člena 9a zakona. 
s priseljene pristojnosti Državnega zbora so primerljive 
^ftokracr*™' parlamen,ov v drugih državah parlamentarne 
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V Nemčiji ima Zvezni zbor poleg zakonodajne pristojnosti, 
politični nadzor nad obrambnimi zadevami, vključno z oboro- 
ženimi silami. Izvaja ga preko odbora za obrambo, odbora za 
proračun z vidika pregleda nad izdatki za obrambo in 
obrambnega pooblaščenca, ki je pristojen za zaščito temelj- 
nih pravic vojakov. Slednji letno oceni razmere v vojski in 
poroča parlamentu. Ob vsakoletnem proračunu mora biti 
parlamentu predloženo s strani Vlade tudi poročilo o obramb- 
nih pripravah. 

V Avstriji parlament kot zakonodajni organ izvaja nadzor nad 
obrambnimi zadevami in vojsko. Vojaške oblasti lahko izje- 
moma brez soglasja parlamenta ukrepajo le, če državi grozi 
neposredna vojna nevarnost in da bi agresor zlomil odpor. 
Tudi v tem primeru se naknadno ugotavlja politična odgovor- 
nost. 

Parlamentarna kontrola v Angliji obsega tako nadzor nad 
obrambno industrijo kot obrambnim ministrstvom vključno 
z vojsko. V ta namen v parlamentu delujeta komite splošne 
obrambe in komite javnih računov (proračunska kontrola). 

V Švici parlament poleg drugih zadev v obdobjih, ki ne smejo 
biti daljša od štirih let, obravnava poročilo vlade o varnostni 
politiki države in s tem določa koncepcijo obrambne politike 
ter razvoja oboroženih sil. 
V skladu z dopolnitvami predloga zakona v delu, ki ureja 
vodenje in poveljevanje v vojski, so v 85. členu razdelane 
pristojnosti predsednika republike. Pri tem pa ni bilo mogoče 
podpreti predloga, da bi svet za nacionalno varnost (ali drugo 
telo), usmerjal, usklajeval in nadzoroval celotno varnostno 
obveščevalno dejavnost. V resoluciji o izhodiščih zasnove 
nacionalne varnosti je namreč jasno določeno, da je politika 
na tem področju v pristojnosti Državnega zbora, kar je upo- 
števano tudi v 84. členu zakona. Podobno velja za predlog 
komisije Državnega sveta za politični sistem, naj bi se svet za 
nacionalno varnost ustanovil pri predsedniku republike. Pred- 
log zakona je usklajen tudi s predlogom sprememb zakona 
o Vladi Republike Slovenije, ki določa, da Vlada imenuje Svet 
za nacionalno varnost (86. člen). 

7. V poglavju o poklicnem delu na obrambnem področju so 
v skladu s prvo obravnavo predloga zakona dopolnjene reši- 
tve, ki se nanašajo na pravice delavcev. 

V 91. členu je v skladu z resolucijo o izhodiščih zasnove 
nacionalne varnosti določeno, da na obrambnem področju ne 
morejo delati osebe z dvojnim državljanstvom. 

Predlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora glede vred- 
notenja posebnih delovnih razmer tako, da je v prehodnih 
določbah (112. člen) določeno, da se do izdaje predpisov, ki 
bodo to enotno uredili za državno upravo, uporabljajo pred- 
pisi, ki so veljali ob uveljavitvi zakona. 

V skladu z zahtevo Državnega zbora je spremenjena določba 
103. člena, ki je urejala zavarovalno dobo s povečanjem. 
Glede na predvidene sistemske rešitve na področju pokojnin- 
skega zavarovanja, s katerimi naj bi se uvedlo tudi institut 
dodatnega zavarovanja, je v novi določbi 103. člena to upošte- 
vano. Obenem je do uveljavitve novih predpisov predvidena 
uporaba predpisov, ki bodo veljali ob uveljavitvi zakona (113. 
člen). 

Upoštevana je tudi zahteva, da se priznavanje zavarovalne 
dobe s povečanjem uredi enotno s posebnim zakonom. Zato 
je v prehodnih določbah (113. člen) urejeno prehodno 
obdobje do uvedbe ali instituta dodatnega pokojninskega 
zavarovanja ali sprejema enotnega zakona o zavarovalni dobi 
s povečanjem. 

Iz predloga zakona je izpuščena določba, ki je kot sistemsko 
rešitev urejala pravico do predčasne upokojitve. Sedaj je 
predvidena (111. člen) le kot enkratna možnost za reševanje 
problema pristopnikov, ki jim je ustavni zakon za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91-1) zagotovil zatečene 
statusne pravice (18. člen ustavnega zakona), pa jih ni 
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mogoče zaposliti znotraj ministrstva za obrambo oziroma 
v obrambnih silah. Zaradi podobnih razlogov naj bi ta mož- 
nost veljala tudi za delavce, ki so bili pripadniki stalne sestave 
Teritorialne obrambe na dan 18. 7. 1991, saj je bilo tedaj 
potrebno popolnjevati stalni sestav v zelo specifičnih razme- 
rah in ni bilo mogoče upoštevati vseh potrebnih predpogojev 
(izobrazba ipd.). Prav ti pogoji pa so pri mirodobnem razvoju 
vojske pomembni. V prehodnem obdobju 10 let po uveljavitvi 
zakona je taka možnost predvidena tudi za tiste delavce, ki 
opravljajo dolžnosti, za katere bi prenehala potreba ali če bi 
se zmanjšalo stalni sestav, pa takih delavcev ne bi bilo 
mogoče prerazporediti na druga dela. 

Dejstvo namreč je, da bo v navedenem obdobju dokončano 
uspostavljanje celotne organizacije strukture vojske. Zago- 
tovljeno bo tudi načrtno šolanje strokovnih kadrov in izvršena 
posodobitev ključnih delov (bojni sistem ipd.). To bo ned- 
vomno pomenilo, da bo potrebno nekatere dele stalne 
sestave zmanjšati tudi z vidika popolnitve, druge pa okrepiti, 
kar bo mogoče zagotoviti le z ustrezno usposobljenimi kadri. 

V skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je dopolnjena določba o upravnih in strokovnih zade- 
vah obrambe v 104. členu predloga zakona. 

8. V predlogu zakona so spremenjene in dopolnjene tudi 
prehodne določbe. Poleg določb, ki urejajo možnost pred- 
časne upokojitve (111. člen), prehodno obdobje do enotne 
ureditve vrednotenja posebnih delovnih razmer ter uvedbe 
dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma enotne uredi- 
tve zavarovalne dobe s povečanjem (112. in 113. člen), je 
v 114. členu urejeno tudi prehodno obdobje do sprejema 
novega carinskega zakona. Glede plačevanja carin in drugih 
dajatev naj bi v tem času veljala obstoječa ureditev. 

V skladu z usmeritvijo Državnega zbora, da naj se prouči 
ustreznost določbe 115. člena v zvezi s pridobitvijo splošne 
izobrazbe za poklicne pripadnike, ki so bili v stalni sestavi na 
dan 18. 7. 1991, je ureditev dopolnjena tako, da morajo tisti, ki 
še nimajo skupne zavarovalne dobe petnajst let, manjkajočo 

izobrazbo pridobiti v desetih letih. Za pripadnike stalne 
sestave, ki so ob uveljavitvi zakona zaposleni v vojski, bodo 
veljale pravice in dolžnosti, ki jih zakon določa za pogodbo 
o zaposlitve, za vojake 5, za podčastnike in častnike po 10 let, 
šteto od uveljavitve zakona. To bo preprečilo, da bi bili pripad- 
niki stalne sestave v dveh različnih statusih, zagotovljena Ps 

je tudi ustrezna socialna varnost že zaposlenih. 

Ponovno so proučene tudi določbe, ki se nanašajo na p/ev 
zem pristojnosti, delavcev, opreme in sredstev občinskih 
mestnih upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve. Te 
določbe so v predlogu zakona usklajene s podobnimi določ- 
bami v predlogu zakona o upravi. Upoštevana pa so tu® 
stališča Državnega zbora, ki jih je sprejel ob prvi obravnav' 
predloga zakona o državni upravi. Določen je rok (1. 1. 1995), 
s katerim naj bi bil izvršen prevzem pristojnosti in delavce* 
v sestav Ministrstva za obrambo. Prevzeta bi bila le tisti 
oborožitev in oprema, ki je nujna za opravljanje nalog, ki bodo 
prešle v državno pristojnost (vojaške zadeve, upravne zveze, 
opazovanje in obveščanje, obrambne priprave). Pri t0lTI 

v celoti izvzeta oprema za zaščito in reševanje. Uporab* 
poslovnih in drugih prostorov pa naj bi se uredila pogodbenir 
Glede na določbo 118. člena, ki določa, da dosedanji občins* 
in mestni upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, nada- 
ljujejo delo kot izpostave uprav za obrambo, je zagotovljen 
da se njihova dostopnost državljanom ne bo zmanjšala ter 0' 
bo možno prehod na novo organizacijo izvršiti brez vetr 
težav. Upoštevaje, da je bil že sprejet zakon o lokalni san)0.^'l 
pravi (Ur. I. RS št. 72/93) ne pa tudi zakon o upravi ter vars^ 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in da je z zakonom 
o varstvu pred požarom (Ur. I. RS št. 71/93) ter z zakono'« 
o gasilstvu (Ur. I. RS št. 71/93) že določena delitev zadev' 
državne in zadev iz lokalne pristojnosti, je v prehodnih doto' 
bah urejen tudi način opravljanja nalog na področju zaščite 
reševanje v obdobju do preoblikovanja občin. 

V skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo in Pra.vnl 
zadeve je v predlogu zakona usklajena uporaba term"10 

Slovenska vojska«in »vojska« (3. člen) ter dosledno upo'a 

Ijena terminologija »organi lokalne samouprave«. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

Vlada je ob ponovni obravnavi predloga zakona o obrambi, 
amandmajev z dne 30. 6. 1994, poročila Odboru državnega 
zbora za obrambo z dne 8. 7. 1994 in mnenja sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora z dne 7. 7. 
1994, sprejela in Državnemu zboru predlaga naslednje 
amandmaje: 

1.k10. členu 
V prvem odstavku 10. člena se za besedami »ki so stari 
najmanj 18« vstavi besede »in ne več kot 63 (moški) oziroma 
55 let (ženske)«. 

Obrazložitev: 
Omejitev delovne dolžnosti z gornjo starostno mejo je 
potrebna zaradi uskladitve predloga zakona z reštvami, ki jih 
je sprejel Državni zbor v drugi obravnavi predloga zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma 
v zakonu o gasilstvu (Ur. I. RTS št. 71/93). Če gornja starostna 
meja ne bo določena bodo isti oziroma podobni instituti 
v različnih zakonih različno urejeni. 

2. k 28. členu 

Za prvim odstavkom 28. člena se doda drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»(2) Dolžnost varovanja obrambnih podatkov iz prejšnjega 
odstavka velja tudi po prenehanju dela ali opravljanju dolž- 
nosti.«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji. 

Obrazložitev: 
Dopolnitev določbe je potrebna, ker dolžnost varovanja zaup- 

nih obrambnih podatkov ne more veljati le za čas dela °l 

roma opravljanja obrambnih in drugih dolžnosti, niti t®9 
vprašanja ni mogoče urediti z izvedbenim predpisom. Var|r® 
nje zaupnih podatkov bo tako usklajeno s podobnimi doto 
bami v drugih zakonih. 

3. k 29. členu 
Za prvim odstavkom 29. člena se doda drugi odstavek, k'se 

glasi: 
»(2) Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograj8" 
ali neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, K' J 
posebnega pomena za obrambo, in je potrebno za up"ra 

takega objekta.«. 

Obrazložitev: . 
V dosedanji ureditvi je bil okoliš določen v izvedbenih Pre 'L 
sih. Glede na bistveno bolj restriktivno ureditev varovali 
obrambnih podatkov v novi zakonodaji, je smotrno oko 
določiti že v zakonu. Pri tem se skladno s predlagano dop0' 
tvijo kot okoliš lahko določi funkcionalno zemljišče vojas"Y 
skladišč, ognjenih položajev in drugih vojaških objektov o 
roma tistih, ki so posebnega pomena za obrambo. 
4. Za 35. členom se doda nov 35.a. člen, ki se glasi: 

»35.a. člen 
(varnostno prever|anje oseb) 

(1) Za uresničevanje varnostnih nalog iz 2. točke druge^ 
odstavka 32. člena tega zakona, delavci obveščevalno v~. 
nostne službe ministrstva, ki imajo pooblastila iz P^Sjo 
odstavka 34. člena tega zakona, lahko opravljajo varnost 
preverjanje oseb kot posebno obliko zbiranja osebnih in 0 

gih podatkov, zaradi preprečevanja, odkrivanja in prelS 

vanja: 
"0| 
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sklad*3"'8 oset)' delovnih mest in dolžnosti, za katere se s ,em zakonom lahko sklene delovno razmerje brez 
Wn6,avne objave; 
r'otah »nja .°?eb in del ter dolžnosti v vojaških poveljstvih in 
iobramt>m'n'StrStVU' S° ^°'°^ena kot posebnega pomena 

'Si«80'3 vo'aških poveljstev, enot in zavodov ter objektov S0V. ki so posebnega pomena za obrambo. 
J\ ij 

''listrah^^taSCeni delavci obveščevalno varnostne službe 
t«o|A|® zbi.rajo v skladu s prejšnjim odstavkom podatke iz 
Wi»a ii Zb'^k P°datkov, so jih organi, službe in druge 
slio va te zbirke vodijo, dolžni posredovati obvešče- arnostni službi ministrstva na njeno pisno zahtevo.«. 

Sjtoiltev: 
odroj° ® Popolnejšo in jasnejšo ureditvijo pristojnosti in 
^evan obveščevalno varnostne službe, je potrebno pri 
lužbj iT Protiobveščevalne funkcije, z zakonom določiti 
Ipreij prist°jnost varnostnega preverjanja oseb, da se 
o ^.ogrožanje delovnih mest, dolžnosti ter objektov, ki 
^'iktiv *3 pomena za obrambo. Predlagana dopolnitev je %e 

n®lSa kot je dosedanja, sej se nanaša le dela za 
Jdoijnn ,■ ovno razmerje sklepa brez predhodne objave ter 
'"brarnboob'ek,e' ki so določeni kot posebnega pomena 

k<Ul.nu 

1^'jim odstavkom 41. člena se doda četrti odstavek, ki sel 

l^eer ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripad- 
li, l(ro'

u.9'h oznak v Slovenski vojski, uniform, ki so po 
*6v°iskpVn oznakah enake ali podobne uniformam Sloven- 
0 Po qraf-?

r.rePr°ducirati ali v prometu uporabljati vozil, ki 
'^stvrvT^11' P°dobi enaka vozilom in drugim prevoznim 

Slovenske vojske.« 

radil03i,ev: 

Vojsti'1? razP°znavnosti pripadnikov in sredstev Sloven- 
' hi«..,? <ter ustreznejših pogojev za opravljanje nekaterih 
j?lr&bno' po *em 2akonu, ki jih ima vojaška policija), je 

in drUn
na.us,rezen na^in zavarovati tudi oznake pripadno- 

,y 'e oznake v vojski kot tudi barvo oziroma grafično 
11 le potrtu in dr*jgih sredstev. Zavarovanje oznak pripadno- 
^cijQ) et)no tudi po mednarodnem pravu (Ženevske kon- 

'^•Clenu 

odstavkom 53. člena se doda četrti odstavek, ki se 

?-)V 
"°'a. ki<!tCiu s PreiSnjim odstavkom ravna tudi poveljstvo ali l® napadena v miru.« 

^be in
nu se ureja temeljna načela opravljanja notranje 

*r6de|j "Porabe orožja, zato je smotrno, da se v njem 
di ravnanje v primeru napada na enoto ali povelj- 

'•'lenu 
,Jdi Sim odstavkom 60. člena se doda nov tretji odstavek, ki 

-one djs 
rezervne sestave se lahko v miru zaradi kršitev Clp,ine, kadar je vojaški službi, predčasno odpusti 

^ave||reti' odstavek postane četrti, četrti peti in peti šesti 

t%rit»ve ukrepov, ki veljajo že po obstoječi ureditvi 
"°'r®bna fezervne sestave med vojaško službo v miru, a Predlagana dopolnitev, ki je sankcionirana kot 

#0| 
°Čf>valec, št. 33 

prekršek. Uporabljala bi se v primerih kršitve vojaške disci- 
pline, ko discipline z drugimi ukrepi ne bi bila mogoče doseči. 

8. k 66. členu 

Za četrtim odstavkom 66. člena se doda nov odstavek, ki se 
glasi: 
»(5) Šola za častnike se ne glede na prvi odstavek tega člena 
lahko organizira kot redno visokošolsko izobraževanje 
v skladu z zakonom.« 
Dosedanji peti odstavek postane šesti in šesti sedmi odstavek. 

Obrazložitev: 
Po obstoječem besedilu je predvideno usposabljanje za čast- 
nike in podčastnike le kot funkcionalno usposabljanje za 
vojaško službo po pridobljeni ustrezni (predpisani) splošni 
izobrazbi. Glede na to, da se Slovenska vojska postopoma še 
izgrajuje, je smotrno in potrebno predvideti tudi možnost, da 
se častniški sestav usposablja tudi v ustrezni splošni vojaški 
šoli, ki bi bila organizirana v okviru ene od univerz. S tem ne bi 
odstopali od splošnega načela, da se za potrebe Slovenske 
vojske ne organizira avtonomen šolski sistem. 

9. k 87. členu 

Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»87. člen 
(operativni štab obrambe) 

(1) Za operativno usklajevanje vojaške in civilne obrambe, 
varnostih nalog, izvajanje zaščite in reševanja ter za izvajanje 
obrambe v skladu z usmeritvami Državnega zbora v vojni, 
Vlada imenuje državni operativni štab obrambe, ki ga sestav- 
ljajo predstavniki vojaške in civilne obrambe, notranjih in 
zunanjih zadev, varnostno obveščevalnih služb, zaščite in 
reševanja ter drugi. 

(2) Vlada lahko imenuje operativne štabe obrambe tudi za 
posamezna območja države, ki so odgovorni državnemu ope- 
rativnemu štabu obrambe. 

(3) Odločitve in ukrepi, ki jih sprejme državni operativni štab 
obrambe so obvezni za vse, na katere se nanašajo. 

(4) Operativni štabi obrambe iz prvega in drugega odstavka 
tega člena nimajo pravice odločanja v zadevah, ki so z zako- 
nom dane v izrecno pristojnost posameznih državnih or- 
ganov.« v 
Obrazložitev: 
Po predlogu zakona Vlada imenuje posebno koordinacijo na 
ravni države za operativno usklajevanje vojaške in civilne 
obrambe, varnostnega sistema ter sistema zaščite in reševa- 
nja. Take koordinacije lahko Vlada imenuje tudi za posa- 
mezna območja države. 

Na podlagi izkušenj, pridobljenih v procesu osamosvajanja, 
pri izgradnji in preverjanju obrambnega sistema v obdobju 
1991-1994 ter upoštevanju rešitev v državah s primerljivim 
političnim sistemom, Vlada predlaga, da se ustanovi v ta 
namen poseben operativni štab obrambe. Tak štab ne bi 
posegal v zakonske pristojnosti posameznih državnih orga- 
nov, njegova funkcija bi bila zlasti koordinacija, usklajevanje 
ter dajanje pobud in sprejemanje ukrepov, ki bi zagotovili 
enotnost izvajanja obrambe v skladu z usmeritvami Držav- 
nega zbora. Takšne organe (krizna vodstva ali štab) poznajo 
tudi druge države parlamentarne demokracije. 

10. k 93. členu 

Za tretjim odstavkom 93. člena se doda četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»(4) Prejemke, ki jih je štipendist prejel med služenjem voja- 
škega roka, je dolžan v primeru iz prejšnjega odstavka vrniti 
v višini, ki presega prejemke drugih vojaških obveznikov med 
služenjem vojaškega roka.« 
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Obrazložitev: 
S predlagano dopolnitvijo se pojasnjuje določba tretjega 
odstavka, ki določa, da mora štipendist, ki po svoji volji ne 
sklene pogodbe o zaposlitvi, ministrstvu vrniti prejemke, ki jih 
je prejel v času štipendiranja in služenja vojaškega roka. 

11. k 95. členu 

Za drugim odstavkom 95. člena se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 
»(3) Kandidat, ki je uspešno opravil šolo za častnike organizi- 
rano kot redno visokošolsko izobraževanje, lahko sklene 
pogodbo o zaposlitvi brez dodatnih pogojev, določenih 
v prejšnjem odstavku.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti in četrti peti odstavek. 

V četrtem odstavku se besedilo začne s stavkom: 

»(4) Šteje se, da je kandidat opravil strokovni izpit po predpi- 
sih o delavcih v državni upravi, če je uspešno končal šolanje 
na podčastniški oziroma častniški šoli v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena in prejšnjim odstavkom.« 

Obrazložitev kot pri amandmaju k 66. členu. 

12. za 100. členom se doda nov 100. a. člen, ki se glasi: 

»100. a. člen 
(razporeditev na drugo delo) 

(1) Delavec je lahko razporejen po službeni potrebi na nižje 
vrednoteno delovno mesto ali na delo v drug kraj. 

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka obdrži enako plačo, kot jo 
je imel pred razporeditvijo, če je to zanj ugodnejše ter druge 
pravice v skladu z zakonom.« 

Obrazložitev: 
Vojaška služba zahteva sorazmerno pogosto prerazporejanje 
delavcev, da bi se vedno zagotovila potrebna popolnitev enot 
in poveljstev ter nujna bojna pripravljenost. Zato je smotrno 
v zakonu podobna rešitev za primere prerazporejanja na nižje 
vrednotena delovna mesta ali v drug kraj kot jo določa že 
obstoječa ureditev za policijo. 

13. k 101. členu , 

Za drugim odstavkom 101. člena se dodata tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

»(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo delavci med 
stavko zagotoviti: 

- nemoteno opravljanje vojaških zadev ter drugih zadev 
povezanih z uresničevanjem temeljnih dolžnosti državljanov, 
podjetij, zavodov in drugih organizacij na obrambnem po- 
dročju: 
- nemoteno opravljanje zadev civilne obrambe; 
- neprekinjeno pripravljenost za izvajanje ukrepov za priprav- 
ljenost, kurirske službe in mobilizacije; 
- neprekinjeno delovanje dežurnih služb, informacijskega ter 
telekomunikacijskega sistema; 
- nemoteno in neprekinjeno opravljanje vseh zadev in nalog 
povezanih z materialno in zdravstveno oskrbo vojske, vzdrže- 
vanjem sredstev, objektov in opreme, transportom in skladiš- 
čenjem za vojaške potrebe. 

(4) Vojaške osebe in delavci, ki opravljajo upravne in®1 

kovne zadeve na obrambnem področju, nimajo pravice^ 
stavke, če grozi povečana nevarnost napada na državo a' 
je nastala neposredna vojna nevarnost oziroma, če je 'aZ5 
šeno izredno ali vojno stanje, toliko časa, dokler tako stani ^ 
odpravljeno. Prepoved stavke velja tudi za druge razmer®ot 
je ogrožena varnost in obramba države in take razmere W 
tovi Vlada.« 

Obrazložitev: . j 
S predlagano dopolnitvijo se podobno kot za druge o«i 
sti podrobno določa katere naloge oziroma opravila 3 
delavci na obrambnem področju opravljati tudi med

k
s
ne 

pri čemer so našteta upravna in strokovna opravila, w 
sredno vplivajo na pripravljenost vojske in obrambe v 

14. k 106 členu 

Za drugim odstavkom 106. člena se doda nov tretji ods'3"® 
ki se glasi: juS» 
»(3) Ministrstvo v skladu s programi pomaga Združenj ^ 
venskih častnikov in drugim organizacijam, katerih deja 
je posebnega pomena za obrambo.« 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Obrazložitev: uSpc 
Dejavnost Združenja slovenskih častnikov prispeva * ^ 
sobljenosti častniške sestave in v sedanji organiziran"^ 
ta primerljiva s sorodnimi organizacijami v drugih c'r*a

(\ orgt 
tem je značilno, da vsa ministrstva za obrambo takšni"1 

nizacijam nudijo tudi ustrezno pomoč. 

15. k 108. členu 

V prvem odstavku 108. člena se za 8. točko doda n"v 

točka, ki se glasi: sti 
»9. kdor reproducira ali uporablja oznako pripad/1 ^ 
druge oznake Slovenske vojske, uniforme al'• 
v nasprotju s četrtim odstavkom 41. člena tega zakon • 

Točke v nadaljevanju se preštevilčijo. 

Obrazložitev: 0|nif 
V skladu z amandmajem k 41. členu je potrebno dop 
41. člena tudi sankcionirati. 

16. k 110. členu 

Za 8. točko 110. člena se doda 9. točka, ki se glasi: 
»9. če reproducira ali uporablja oznako pripadnosti in j. 
oznake Slovenske vojske, uniformo ali vozilo v na 
s četrtim odstavkom 41. člena tega zakona;«. 

n"va 

A 

Sedanja 9. in 10. točka se preštevilčita. 

Za sedanjo 10. točko oziroma novo 11. točko se doda 
točka, ki se glasi: 

»12. če je bil kot pripadnik rezervne sestave v mif" lefi 
kršitve vojaške discipline predčasno odpuščen |Z 

v skladu s tretjim odstavkom 60.' člena tega zakona,"' 

Točki v nadaljevanju se preštevilčita. 

Obrazložitev: 

V skladu z amandmajem k 41. členu ter 60. členu Pr 

zakona je potrebno dopolniti tudi kazenske določbe- 
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j?rD
ed!pg zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (Z 

IKI .ENIM KAPITALOM), KI OPRAVLJAJO TURISTIČNO DEJAVNOST 

P KATERIH NEPREMIČNINE SE NAHAJAJO NA OBMOČJU 

s!!!lGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA-EPA 329 - DRUGA OBRAVNAVA 

^'09 zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki 
javljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju 

n9lavskeg{ 

dJ)^j|^ePutil|ke Slovenije je na 96. seji dne 28. julija 1994 

NjmRd^0GA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVA- 
UAin rJETIJ <Z DRUŽBENIM KAPITALOM), KI OPRAV- 
MlfilikiJ 'ST|čNO DEJAVNOST IN KATERIH NEPRE- 
NaRodnega PARKJAJ° NA 0BM0<iju TRIGLAVSKEGA 

skleoa'ic?"'3' v dru9° obravnavo in sprejem na podlagi 24 „a S8'e Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
fkpubrk3 19^4 'n 1®7' ^'ena poslovnika Državnega zbora 

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 njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 

- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

)a narodnega parka 

"splošne določbe 

1. člen 

'feria: 

Saoa
nlk° Pravni status nepremičnin na področju Triglav- 

'akona 11a' ^a,erih vrednost so v skladu z določilom 5. člena 
S| 55/Qp astninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, 
»iCno Ho in 31/93) izločila podjetja, ki opravljajo turi- ue)avnost, 

opJ5sl<0 Preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom, 
^iaio'3'0 turis,i'no dejavnost in katerih nepremičnine se na območju Triglavskega narodnega parka, 

*a,odn^Vi,ev Skiada za spodbujanje razvoja Triglavskega »a parka. 

p 2. člen 

Njetjg' katera se uporabljajo določbe tega zakona, so 
>všjr!

družbenim kapitalom, ki opravljajo turistično dejav- 
■ dejav Pomenu besede (gostinstvo in turizem, žičničar- 

4 I''nine 
nost ,er druge turistične storitve) in katerih nepre- 

" Sa na,6^6'"0 a,i v celoti nahajajo na območju Triglav- orodnega parka. 
r|vatni i 

T UV6liavStn'ki so tiste Priva<ne pravne in fizične osebe, ki so 
/,'9'avskc. Vi te9a zakona lastniki nepremičnin na območju 6|*i in narodnega parka, ali bodo to postali v skladu In dru9imi zakoni. 

NAt,0LDNcASPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA 
"^GA PARKA 

3. člen 

Parka
C'ran'6 'n spodbujanje razvoja Triglavskega narod- 

na naroH6 ustanovi Sklad za spodbujanje razvoja Triglav- 
"l6Qa narka /v/ naHaliniom KocoHilii' CUIaW\ 

h 
nega parka (v nadaljnjem besedilu: Sklad), 

je p 
'S,rni. do&°seba s pravicami, obveznostmi in odgovor- 0Č6nimi C tom 7al/r»nr\m cenimi s tem zakonom. 

Sklad je delniška družba. 

Firma Sklada je: Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka d. d.. 

Sedež Sklada je v Bohinjski Bistrici. Natančneje se sedež 
Sklada določi s statutom Sklada. 

4. člen 

Sklad opravlja naslednje dejavnosti: 
- upravljanje in razpolaganje z nepremičninami, vrednost- 
nimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v procesu last- 
ninskega preoblikovanja podjetij po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in tem zakonu, 

- druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in drugimi pred- 
pisi. 

5. člen 

Osnovni kapital Sklada znaša 3.000.000,00 tolajev in je razde- 
ljen na delnice. 

Delnice so navadne in se glasijo na ime. Delnic Sklada ni 
mogoče prenesti na osebe izven kroga možnih delničarjev, 
opredeljenih v 6. členu tega zakona. Vrsto, število in nomi- 
nalno vrdnost delnic ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic 
določa statut Sklada. 

Glede ustanovitve Sklada se ne uporabljajo določbe 170. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/ 
93). 

Republika Slovenija kot edini ustanovitelj Sklada sprejme 
Statut in pridobi vse delnice prve emisije Slada. Vplačilo 
osnovnega kapitala se opravi v roku 30 dni po uveljavitvi tega 
zakona. 

6. člen 

Delničarji Sklada, poleg Republike Slovenije so lahko le: 

- Občine na območju Triglavskega narodnega parka, vendar 
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skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo, ne sme presegati 
za posamezno občino 3% delniškega kapitala Sklada ali 
skupno 9% delniškega kapitala Sklada; 

- pooblaščene zadruge iz 8. člena tega zakona, vendar 
skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo, ne sme presegati 
za posamezno zadrugo 8% delniškega kapitala Sklada ali 
skupno 40% delniškega kapitala Sklada. 

7. člen 

V roku 30 dni po vpisu Sklada v sodni register prenese 
Republika Slovenija na občine na območju Triglavskega 
narodnega parka delnice Sklada v skupni višini 9% delni- 
škega kapitala Sklada, in sicer tako, da vsaka občina pridobi 
enako število delnic. 

Občine na območju Triglavskega narodnega parka oziroma 
njihovi pravni nasledniki, ne smejo delnic, pridobljenih po 
prejšnjem odstavku, prenesti na delničarje iz druge alinee 6. 
člena tega zakona brez soglasja Republike Slovenije. 

8. člen 

Pooblaščene zadruge so zadruge s sedežem na območju 
Triglavskega narodnega parka, ki so registrirane za opravlja- 
nje kmetijske oziroma turistične dejavnosti in ki pridobijo 
posebno dovoljenje Ministrstva za ekonomske odnose in raz- 
voj za zbiranje certifikatov iz 31. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: lastniški certi- 
fikati) izključno z namenom odkupa delnic Sklada za spodbu- 
janje razvoja Triglavskega narodnega parka. 

Pogoje za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka ter način 
zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih zadrug 
predpiše Vlada Republike Slovenije. 

Člani pooblaščenih zadrug ne smejo biti tuje fizične ali pravne 
osebe ter domače pravne osebe, ki so posredno ali nepo- 
sredno v lasti tujih fizičnih ali pravnih oseb. 

9. člen 

Po izteku šest mesecev od dneva uveljavitve tega zakona 
ponudi Republika Slovenija delničarjem iz druge alinee 6. 
člena tega zakona v odkup delnice Sklada v skupni višini 40% 
delniškega kapitala Sklada. Postopek prodaje mora biti javen 
in konkurenčen. 

Podrobnejše predpise o načinu prodaje delnic Sklada delni- 
čarjem iz druge alinee 6. člena tega zakona predpiše Vlada 
Republike Slovenije. 

Plačilo delnic se lahko opravi z denarnimi sredstvi ali z izroči- 
tvijo lastniških certifikatov. 

10. člen 

Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo: 

- iz kupnine, pridobljene v postopkih lastninskega preobliko- 
vanja podjetij po tem zakonu, 
- iz sredstev pridobljenih z upravljanjem in razpolaganjem 
z nepremičninami in vrednostnimi papirji, prenešenimi na 
Sklad po tem zakonu. 
- iz drugih virov, določenih s posebnimi zakoni. 

11. člen 

Sredstva, zagotovljena na način iz prejšnjega člena, z izjemo 
dela dobička, ki pripada delničarjem iz druge alinee 6. člena 
tega zakona, se po pokritju vseh obveznosti Sklada, v celoti 
namenijo: 

- varovanju narave, naravne in kulturne dediščine, 
- ekološki sanaciji Triglavskega narodnega parka, 
- spodbujanju sonaravnega gospodarjenja s kmetijskimi 
zemljišči in gozdovi v privatni lasti, 
- pospeševanju razvoja na območju Triglavskega narodnega 
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parka skladno z zakonom o Triglavskem narodnem parhu 

- promociji Triglavskega narodnega parka. . 
Podrobnejše pogoje za pridobitev in namene porabe sreos 
določi Sklad s posebnim pravilnikom. 

Sredstva iz 3. in 4. alinee prvega odstavka tega £|ena 

dodelijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa. 

12. člen 

Organi Sklada so: skupščina, nadzorni svet in uprava. 

13. člen 

Skupščina Sklada: 
- sprejema spremembe statuta Sklada; 
- sprejema finančni načrt Sklada; 
- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu. 
- imenuje in razrešuje nadzorni svet Sklada; ..jj 
- odloča o vseh vprašanjih v zvezi z delniškim kapi' 
Sklada; 
- sprejema naložbeno politiko; a 
- sprejema Pravilnik iz 2. odstavka 10. člena tega za^% 
- odloča o drugih zadevah v skadu s statutom SKia° 
zakoni. 
Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada 
vlogo skupščine Sklada Vlada Republike Slovenije. 

14. člen 

Nadzorni svet ima pet članov. 
,d$ Nadzorni svet imenuje in razrešuje skupščina Sklada za 

dveh let iz vrst priznanih strokovnjakov, ki ne srn«)® 
posredno ali neposredno povezani z uporabniki sreds'a 

smej0 

. . _r ,      sredsM* 
jih Sklad daje v skladu z določilom 10. člena tega zaK"n' 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 
- imenuje in razrešuje Upravo Sklada; 
- nadzoruje finančno poslovanje Sklada; -ni 
- opravlja druge naloge, določene v statutu Sklada i" 
konih. 

15. člen 
i# 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi Uprava, ki l° ^ 
nuje nadzorni svet Sklada. Soglasje k imenovanju in <al 

Uprave Sklada daje Vlada Republike Slovenije. 
v eiaiu1* 
Število članov ter pristojnosti Uprave se določijo v 3 

Sklada 

16. člen 

Za pripravo strokovnih predlogov glede uporabe sre£!S|jo,' 
11. člena tega zakona imenuje Uprava strokovno kofT"^'v^ 
šteje pet članov, od tega dva člana iz vrst strokovnja .ji ■--ovir varstvo narave in sonaravnega gospodarjenja z obm 
naravnimi i viri, predstavnik ministrstva za kmetijstvo, ^ -jf 
stva za okolje in prostor ter ministrstva za kulturo. S s*' ,| 
o imenovanju komisije se določijo njene naloge in čas 1 

ter druge zadeve pomembne za delovanje komisije. 

17. člen 

S statutom se podrobneje določijo: 

- notranja organizacija in način poslovanja Sklada; 
- pooblastilo za zastopanje in predstavljanje družbe. 
- pravice, obveznosti in pristojnosti organov Sklada, 
- število ter mandat članov Uprave Sklada; h ijf 
- vrsta, število in nominalna vrednost delnic, ki ' 
izdaja Sklad v nadaljnjih emisijah; ^ 
- druga pomembnejša vprašanja vezana za P°s 

Sklada. 

Na statut Sklada daje soglasje Vlada Republike Slovel ,# 
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iste 
18. člen 

^an.a, ki niso urejena s tem zakonom, se glede Sklada 
ijajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o delni- 

družbi. 

^STNINSKO preoblikovanje podjetij 

19. člen 

nfe|e iz Prvega odstavka 2. člena tega zakona (v nadalj- 
tedo S0dilu: P°die,ie) se P° izločitvi kmetijskih zemljišč in 
P'eohiV sklactu z določilom 5. člena Zakona o lastninskem v sklan iu Podjetij lastninsko preoblikuje po tem zakonu 
'•tona Z doloćili 20.. 21., 22.. 23., 24., 25. in 26. člena tega 

finske preoblikovanje podjetij, s sedežem izven 
«epr« ■ °'ia Triglavskega narodnega parka, katerih en,|cnine na območju Triglavskega narodnega parka 

ne predstavljajo zaključene delovne celote 

20. člen 

katerega nepremičnine, ki se nahajajo na območju 
l|iiie 0*

e9a narodnega parka predstavljajo v naravi zem- 
ceiote v'roma objekt, ki ne predstavlja funkcionalne delovne 
dene n 

roku.90 dn' P° uveljavitvi tega zakona izloči nave- 
s PoanHK:>rern''n'ne v breme družbenega kapitala in jih Do brezplačno prenese na Sklad. 

ifnsktV' nePremićnin iz prejšnjega odstavka se podjetje 
"'sobiiir pre°blikuje po določilih Zakona o lastninskem 93i "Kovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/ 

"a ob o brezplačnem prenosu nepremičnin, ki se nahajajo 
Stavni h Tr'9|avskega narodnega parka na Sklad, je 
Agencij 5®' obvezne dokumentacije, ki jo podjetje predloži 
' za prestrukturiranje in privatizacijo pri odobritvi 

'astninskega preoblikovanja podjetja. 

,nir,sko Preoblikovanje podjetij, ki se v celoti nahajajo 
"a območju Triglavskega narodnega parka 

p 21. člen 
nsga Jg',kiSe v celoti nahaja na območju Triglavskega narod- 
nas|e(jnij^a' se lastninsko preoblikuje z obvezno kombinacijo 

J n načinov lastninskega preoblikovanja: 

t iritern? navadnih delnic na sklade, 
" "otran razdelitev delnic, 
" Pr6no<, ?dkuP delnic in l0s delnic na Sklad. 

iii?!e,ie 
22. člen 

b>nci na 
2a vrednost družbenega kapitala po otvoritveni 

si,delnice 'n z ni'm' najprej prenese: 
s 

e9a in iL .enega kapitala na Kapitalski sklad pokojnin- 
i*1°% dr,^lidske9a zavarovanja "I uruZbeneaa kanitala na Sin 
Y .20% j r 
''9'avs^e ^benega kapitala na Sklad za spodbujanje razvoja 

. 9a narodnega parka iz tretjega člena tega zakona. 
>dne h , 
Qidajej0 

elnice iz prejšnjega odstavka: aias pravico do upravljanja tako, da vsaka delnica nosi en 

^Se qias?0razmerno pravico do dividende, 
"tiajo 1,0 naime' 
^^orninalno vrednost, ki je mnogokratnik števila 10, 

°Cevolec, št. 33 

enega kapitala na Slovenski odškodninski sklad 

- dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila 
sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase, 
- so prenosljive razen v primeru iz zadnje alinee tega od- 
stavka, 
- jih ni mogoče prenesti ali prodati tuji pravni ali fizični osebi 
ter domači pravni osebi, ki je v večinski lasti tujih oseb. 

23. člen 
Po prenosu delnic na sklade iz 22. člena tega zakona podjetje 
opravi interno razdelitev delnic zaposlenim, bivšim zaposle- 
nim in upokojenim delavcem podjetja za največ 20% vredno- 
sti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. 

Preostanek delnic do 20% vrednosti družbenega kapitala, ki 
niso bile razdeljene, lahko podjetje, na podlagi internega 
razpisa zamenja za certifikate ožjih družinskih članov zapo- 
slenih. 

Če podjetje na način iz drugega odstavka tega člena ne 
razdeli 20% vrednosti družbenega kapitala, razširi krog upra- 
vičencev do interne razdelitve tudi na člane pooblaščenih 
zadrug iz 8. člena tega zakona. 

Za interno razdelitev delnic po tem členu se v celoti uporab- 
ljajo določbe 2., 4., 5. in 6. odstavka 23. člena Zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij. 

24. člen 

Po opravljenem prenosu delnic na sklade po 22. členu tega 
zakona in opravljeni interni razdelitvi delnic po 23. členu tega 
zakona podjetje preostali del družbenega kapitala v celoti 
nameni notranjemu odkupu delnic. Delnice, ki se pri izvedbi 
programa notranjega odkupa v skladu z določili Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij prenašajo na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj, se prenašajo na Sklad po tem 
zakonu. 

Glede izvedbe notranjega odkupa delnic se uporabljajo 
določbe Zakona o lastninskem preblikovanju podjetij o notra- 
njem odkupu, če niso v nasprotju s tem zakonom. 

Pravico do nakupa delnic v programu notranjega odkupa 
imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci 
podjetja, državljani Republike Slovenije. Pravico do nakupa 
delnic v programu notranjega odkupa imajo tudi člani poob- 
laščenih zadrug iz 8. člena tega zakona. 

Kupnina za delnice notranjega odkupa, ki se po Zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij plača Skladu Republike 
Slovenije za razvoj se plača Skladu po tem zakonu. 

25. člen 
Podjetje delnice, ki so preostale, potem ko je opravilo pre- 
nose na sklade, interno razdelitev in notranji odkup delnic po 
določbah 22., in 23. in 24. člena tega zakona, prenese na 
Sklad kot navadne delnice. Navadne delnice po tem členu 
imajo lastnosti delnic iz drugega odstavka 22. člena tega 
zakona. 

Lastninsko preoblikovanje podjetij s sedežem izven 
območja Triglavskega narodnega parka, katerega 

napremičnine na območju Triglavskega narodnega parka 
predstavljajo zaključeno delovno celoto 

26. člen 

Podjetje, katerega del, ki se nahaja na območju Triglavskega 
narodnega parka, predstavlja zaključeno delovno celoto, se 
lastninsko preoblikuje po tem zakonu tako, da se v roku 
3 mesecev po uveljavitvi tega zakona razdeli na dve delniški 
družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo, pri čemer se 
navedeni del oblikuje kot samostojna delniška družba ozi- 

roma družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na 
območju Triglavskega narodnega parka. 

49 

i 



Družbeni kapital, ki je osnova za preoblikovanje po tem členu 
zakona se ugotovi z razdelitveno bilanco, ki se izdela po 
knjigovodski vrednosti na dan 31.12.1992. Natančnejše pred- 
pise o izdelavi razdelitvene bilance izda na predlog Agencije 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo Vlada 
Republike Slovenije. 

Novooblikovano podjetje s sedežem na območju Triglavskega 
narodnega parka se lastninsko preoblikuje na način določen 
v 21., 22., 23., 24. in 25. členu tega zakona. 

27. člen 

Pri prenosu delnic podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala 
po 21., 22., 23., 24., 25. in 26. členu tega zakona, na osebe 
izven kroga notranjih delničarjev ima Sklad prednostno pra- 
vic odkupa. Prednostno pravico mora Sklad uveljaviti v roku 
45 dni po prejemu obvestila o načrtovani prodaji. 

28. člen 
Določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij glede 
priprave in odobritve programov lastninskega preoblikovanja 
podjetja, pooblastil Agencije Republike Slovenije za prestruk- 
turiranje in privatizacijo, zavarovanja pravic bivših lastnikov in 
njihovih dedičev, revizije, rokov za izvedbo lastninskega preo- 
blikovanja in druge določbe se v celoti uporabljajo za lastnin- 
sko preoblikovanje po tem zakonu, če v tem zakonu ni dru- 
gače določeno. 

Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo mora pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja 
podjetij iz III. poglavja tega zakona pridobiti in upoštevati 
mnenje Ministrstva za kulturo. 

IV. LASTNINSKA PRAVICA 

29. člen 

Na nepremičninah na območju Triglavskega narodnega 

parka, ki se po tem zakonu prenesejo na Sklad ne 

pridobiti lastninske pravice nobena tuja pravna ali <lZ'c.f 
oseba ter domača pravna oseba, ki je v večinski lasti tui 
oseb. 

Pravni posli sklenjeni v nasprotju s prejšnjim odstavkom51 

nični. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

30. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznUjli 
gospodarski prestopek podjetje, če v nasprotju s F' 
odstavkom 20. člena zakona ne izloči nepremičnin 1 

prenese na Sklad. 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za 90SP°li 
prestopek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi o 
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje po tem ćlen 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 
^0tr 

Do sprejema posebnega zakona, ki ureja lokalno sa . 
pravo, so možni delničarji Sklada v skladu z določil0^ 
alinee prvega odstavka 6. člena tega zakona, občine J®s 

Radovljica in Tolmin. 

32. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne'11 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji dne 24. 3. 1994 
opravil prvo obravnavo predloga zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turi- 
stično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na 
območju Triglavskega narodnega parka. Državni zbor je nalo- 
žil Vladi Republike Slovenije, da v sodelovanju s predlagatelji 
upošteva mnenje Vlade Republike Slovenije, Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve in Komisije za spremljanje in 
nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. 
Državni zbor je predlagatelju zakona tudi naložil, da pri pri- 
pravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva pri obli- 
kovanju Sklada za razvoj Triglavskega narodnega parka ter 
njegovih nalogah in pristojnostih tudi določila, ki izhajajo iz 
zakona o varstvu okolja in se nanašajo na varstvo naravne in 
kulturne dediščine ter ekologije. 

Na podlagi navedenega je v skladu s stališčem Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike 
Slovenije, da koncept zakona v besedilu členov ni dovolj 
jasno izpeljan in zato potek in obseg lastninjenja ni jasno 
razviden, predlagatelj dodelal določbe, ki urejajo navedena 
vprašanja. V splošnih določbah (druga alinea 1. člena) je 
predlagatelj ohranil splošno določbo glede podjetij, za katera 
se uporabljajo določbe tega zakona izhajajoč iz določbe 5. 
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS, št. 55/82, 7/93 in 31/93), s tem da je v poglavju, ki ureja 
lastninsko preoblikovanje podjetij določil tri možne načine 
lastninskega preoblikovanja, v odvisnosti od tega ali gre za 
podjetja, ki se v celoti ali delno nahajajo na območju Triglav- 
skega narodnega parka in predstavljajo zaključeno delovno 
celoto ali pa za podjetja, ki se nahajajo izven območja Triglav- 
skega narodnega parka, nepremičnine navedenih podjetij, ki 

se nahajajo na območju Triglavskega narodnega park3*' 
predstavljajo zaključene delovne celote. 

cede& S tem v zvezi predlog zakona določa pri podjetjih s se ( 
izven območja Triglavskega narodnega parka, katerin ^ 
mičnine, ki se nahajajo na območju Triglavskega na 

parka ne predstavljajo zaključene delovne celote, ;ii/ 
izločitev navedenih nepremičnin in prenos na Sklad Za s; 
Triglavskega narodnega parka, v preostalem delu v $ 
podjetje lastnini po določbah zakona o lastninskem P ^ 
kovanju podjetij. Podjetje, ki se v celoti nahaja na o}' $ ' 
Triglavskega narodnega parka, se lastnini po doloC"1 j 7ol/rtn o in ri/^nr Ht-rt rir% nn !■»//> Al nnnmmi'/'inin t6ffl . 

^  f      _ 
zakona in sicer tako, da ne izloči nepremičnin, ferlljiii0 
lastninsko preoblikuje z obvezno kombinacijo štirih 
lastninskega preoblikovanja, in sicer: prenosom n& o0 
delnic na sklade, interno razdelitvijo delnic, notranji' ^ 
pom ter prenosom delnic na Sklad za razvoj Trig 
narodnega parka. Pri ureditvi navedenega načina ' ^t> 
skega preoblikovanja je predlagatelj izhajal iz dejsWa'0$ 
pri navedenih podjetij izločitev vseh nepremičnin °* /o? 
obstoj podjetja oziroma bi vrednost družbenega kapi,al 

ostal za lastninjenje bila minimalna ter predlagal, da s ^ 
nost nepremičnin prenese na Sklad za razvoj Trig'* jjjf 
narodnega parka v obliki delnic podjetja, s čemer bo°.^f 
čen obstoj in razvoj podjetja in vpliv Sklada za razvol 
skega narodnega parka, kot delničarja podjetja, na 

razvoj in dejavnost. V primeru podjetja s sedež#" 
območja Triglavskega narodnega parka, katerega 
nahaja na območju Triglavskega narodnega parka, Pr . 
Ija zaključeno delovno celoto, se predlaga izločitev 
podjetja, oblikovanje novega podjetja in njegovo lasW 
na način, ki je predviden za lastninjenje podjetja, ki se 

SO poročevalec, 



r. 
ala na območju Triglavskega narodnega parka. Zaradi 

°9otovitve možnosti prebivalcem Triglavskega narodnega 
?? 8> da sodelujejo pri lastninjenju podjetij na navedenem 
rarf°fyu' Predlagatelj analogno rešitvi v zakonu o zadrugah 

a ^rog upravičencev notranjega odkupa na člane 
' u'9' s sedežem na območju Triglavskega narodnega 

Parka S° ustanovili prebivalci Triglavskega narodnega 

skladu s stališčem Vlade, da so investicijske družbe urejene 
zakonu, je predlagatelj tudi črtal iz zakona vse 

o/hi ^ se nanašajo na ustanovitev pooblaščenih razvoj- turističnih delniških družb. 

Dr/n'adu s s^ePom Državnega zbora, da mora predlagatelj pri 
SkiHV' Prec"°9a zakona za drugo obravnavo pri oblikovanju 
oain *a razvoj Triglavskega narodnega parka ter njegovih 
iaknaf) 'n Pristojnostih upoštevati tudi določila, ki izhajajo iz 
okor■ 0 triglavskem narodnem parku in zakona o varstvu 
ler '? 'n se nanašajo na varstvo naravne in kulturne dediščine 
o J '^em Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
obmxtov'tv' javnega interesa na navedenem zavarovanem 
Skbri ■ Predlagatelj zožal krog možnih delničarjev na a' 'n sicer tako, da so poleg Reoublike Slovenije in občin 
"a „ edenem območju, možni delničarji Sklada le zadruge 
o<ik, edenem območju, ki lahko postanejo delničarji, če 
s Dn /.° delnice Sklada v javnem postopku, ki bo urejen 
1iu n61"10 ur0dbo Vlade. Zaščita javnega interesa je po mne- 
t predlagatelja zagotovljena s tem, da v skladu z določilom 

■Ven, a predloga zakona zadruge ne morejo pridobiti večin- 

skega paketa delnic Sklada. V skladu z navedenimi stališči je 
predlagatelj tudi črtal določbe o odkupu delnic Sklada 
s strani posebnih razvojnih delniških družb, ki temeljijo na 
zasebnem kapitalu. 

Glede na stališče Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve, da se z navedenim zakonom do določene mere preju- 
dicira koncept Triglavskega narodnega parka kot zavarova- 
nega območja je predlagatelj črtal določbe o dodelitvi konce- 
sij na navedenem območju, kar naj se uredi v zakonu o Tri- 
glavskem narodnem parku, ki bo določil koncept parka in 
režim v njem. 

Predlagatelj je upošteval tudi stališče Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve ter Komisije za spremljanje in nadzor 
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, da zakon 
o lastninskem preoblikovanju podjetij ureja obvezen prenos 
kmetijskih zemljišč in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije in ne predvideva izjem oziroma 
prenosa na druge pravne osebe, zaradi česar je določba 
o prenosu, zemljišč in gozdov na območju Triglavskega 
narodnega parka iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na 
Sklad za razvoj Triglavskega narodnega parka v nasprotju 
z navedenim zakonom, ter črtal določbe, ki se nanašajo na 
navedeni prenos. 

Predlagatelj je tudi v skladu s stališčem Sekretariata za zako- 
nodajo in pravne zadeve opravil pravno-tehnične popravke 
v besedilu predloga zakona za drugo obravnavo. 

*tQ6*valec, št. 33 51 



Predlog zakona o POPRAVI KRIVIC - EPA 532 - DRUGA OBRAVNAVA 

Poslanska skupina Slovenske 
ljudske stranke 
dr. Franc Zagožen 
Janez Podobnik 
Alojz Metelko 
Na podlagi 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
(Uradni list RS, št. 40/93) vlagamo 

PREDLOG ZAKONA O POPRAVI KRIVIC - EPA 532, 

ki smo ga v skladu s 187. členom Poslovnika Državnega 

zbora RS pripravili na podlagi stališč in sklepov 19. se 
državnega zbora Republike Slvoenije, z dne 20. 4. 1994 
ga pošiljamo v drugo obravnavo. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora 
bodo pri delu v delovnih telesih in v Državnem zbor 
sodelovali predlagatelji: 

dr. FRANC ZAGOŽEN, | '■ 
JANEZ PODOBNIK, 
ALOJZ METELKO, I- 

Predlog zakona o popravi krivic 

1. člen 

Ta zakon določa popravo krivic bivšim političnim zaporni- 
kom, bivšim političnim preganjancem in pomorjenim 
žrtvam vojne ter ureja pravice: 

- bivših političnih zapornikov do povrnitve materialne in 
nematerialne škode, do dodatnega vštevanja časa pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, do brezplačnega 
zdravstvenega zavarovanja in do pravne rehabilitacije; 

- bivših političnih preganjancev do povrnitve materialne 
in nematerialne škode, do dodatnega vštevanja časa 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in do brezplač- 
nega zdravstvenega zavarovanja; 

- pomorjenih žrtev vojne do povrnitve dobrega imena in 
do kulturno-civilizacijs'<ega pokopa; 

- najožjih družinskih članov zgoraj navedenih oseb. 

S tem zakonom se ureja tudi postopek za uveljavljanje teh 
pravic in se določajo organi, ki odločajo o teh pravicah. 
Poleg tega se s tem zakonom glede bivših političnih 
zapornikov ugotovi, da so pravno rehabilitirani. 

2. člen 

Upravičenci po tem zakonu so osebe, ki so imele 
v obdobju od 9/5-1945 do 8/4-1990 v času postopkov zoper 
njih, stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike 
Slovenije, ali so bile v tem obdobju državljani Republike 
Slovenije. 

Za pomorjene žrtve vojne velja čas, naveden v 10. členu 
tega zakona. 

3. člen 

Bivši politični zaporniki po tem zakonu so vse osebe, ki so 
bile neupravičeno in v nasprotju z načeli in pravili pravne 
države zaradi političnih, ideoloških ali razrednih razlogov 
obsojene v sodnem ali upravno kazenskem postopku na 
kazen odvzema prostosti ali jim je bila prostost odvzeta 
v teku teh postopkov. 

Za bivšega političnega zapornika se ob pogojih iz prejš- 
njega odstavka šteje tudi oseba, ki ji je bil v upravno 
kazenskem postopku izrečen ukrep določitve bivališča ali 
je bila poslana na opravljanje družbeno koristnega dela 
zaradi prevzgajanja in tudi oseba, zoper katero so bili 
uporabljeni ukrepi iz prejšnjega in tega odstavka brez 
upravno kazenske odločbe, na podlagi odločitve uprav- 
nega organa. 
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4. člen 

'ii Če so podani pogoji iz prvega odstavka prejšnjega ^le"zeni 
šteje, da gre za bivšega političnega zapornika, če je od*' 
prostosti temeljil na uporabi določb takrat veljavne kaze" ^ 
zakonodaje, iz katerih je iz besedila razvidno, da 9re .„j 
politična kazniva dejanja, ali če je bil kazenski l/ 
zakon iz razlogov iz prvega odstavka prejšnjega člena v ni |8( 
vem primeru zlorabljen. 

5. člen 

Oseba, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status biv^s 
političnega zapornika, ima pravico do odškodnine za 
dejanskega odvzema prostosti. Odškodnina se ji prizna,v'P . 
šalnem znesku po 1000 DEM v tolarski protivrednost^ 
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila za 
mesec odvzema prostosti. 

Če je bila oseba kaznovana z odvzemom prostosti, s®,''05ii 
gornje vrednosti izplača 500 DEM v tolarski protivred fi. 
v gotovini, če pa je prestajala kazen odvzema prostosti » k ^ 
silnim delom ali je bila obsojena na strogi zapor, je ta z" 
600 DEM gotovine v tolarski protivrednosti. 

Preostali znesek odškodnine do 1000 DEM se bivšemu 
nemu zaporniku izplača iz drugih sredstev, in sicer v o"^ 
- obveznic Republike Slovenije ^ 
- delnic državnega sklada po zakonu o lastninjenju ^ 
- državnega stanovanjskega sklada ^ 
- drugih možnih oblik državnega premoženja .^a 
Če se odškodnina prizna osebi iz četrtega odstavka I4- c^ 
tega zakona, znaša 200 DEM v tolarski protivrednosti za 
mesec odvzema prostosti. 

6. člen 

Osebi, ki se ji na podlagi tega zakona prizna status 
političnega zapornika, se v pokojninsko dobo šteje čas 
skega odvzema prostosti, kot tudi čas, v katerem ji ie D f 
teh razlogov, po prenehanju odvzema prostosti, one"1 J 
čena zaposlitev oziroma opravljanje samostojne dejavn0 

!r 

>1 

1' Čas dejanskega odvzema prostosti se osebi iz prejš"'1 

odstavka v pokojninsko dobo šteje dvojno. 

Pri ponovni odmeri pokojnine je treba izhajati iz delo*"n - 
statusa, ki ga je imel bivši politični zapornik pred 'z'ee(> 
kazni oz. odvzemom prostosti, če je to zanj ugodnejše. n stD 
iz osebnega dohodka, ki ga je prejemal na delovnem ^ 
po izpustitvi na prostost. „ni 
Znesek na novo odmerjene pokojnine se bivšemu politi^0 

zaporniku izplačuje od dneva upokojitve. 

- 
poročevalec, »" 
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7. člen 
us Političnega preganjanca po tem zakonu imajo osebe, 

„J.^pele materialno ali nematerialno škodo zaradi politič- 
■ ideoloških ali razrednih razlogov na druge načine, npr. 

tah°'ena invalidnost, onemogočanje poklica ali zaposlitve, 
J2Lra a'i onemogočanje študija, odstranitev z delovnega 
»»J3; druge izrečene sodne kazni, izgon iz stanovanja ali 

stva ipd, ne da bi jim bila pri tem odvzeta prostost. 

afe Političnega preganjanca po tem zakonu imajo tudi 
-tn so 'z razlogov, navedenih v prvem odstavku tega 
lv JJdvzeti staršem na podlagi 4. točke 1. člena Zakona 
i«. a" kazni in tudi tiste osebe, ki so bile kaznovane s kaz- 
tj^9ube pravice do socialnega zavarovanja iz istega 

DFJ št. 48/45). 

C s,a,us se lahko prizna tudi družinskim članom bivšega 
L ne?a zapornika zaradi materialne ali nematerialne 
m®; ki so jo utrpeli kot posledico njegove obsodbe ali 

te mu prostosti. 
Rji 
ir5«n° 0(lškodnine bivšemu političnemu preganjancu za pov- 
ik 0 Škodo določi posebna komisija iz 13. člena tega 
toš)3 osnov' odškodninskih načel zakona o obligacijah, ewajoč pri tem okoliščine posameznega primera. 

Af^rnu političnemu preganjancu se v izkazanih prime- 
re delovne dobe všteje ta čas v pokojninsko dobo. 

i&Samu političnemu zaporniku se v izkazanih primerih 
»na a,na odškodnina za škodo iz prvega odstavka tega 

8. člen 

ii ki so bili z disciplinskim postopkom oziroma 
'ran Političnih, ideoloških ali razrednih razlogov »eg. |eni z delovnega mesta, se prizna status političnega 

<Ho 'ar)ca in pravica do odškodnine, ter do let za pokoj- a tisti čas, ko so bili brez zaposlitve. 

"»Sem, 9"ćlen 

W u Političnemu zaporniku se zagotavljata zdravstveno 
t«.. ° "n pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja 

t»u. Predpisanem za vojne invalide. 

Sinj a 
u Političnemu zaporniku in bivšemu političnemu pre- 

\0
Cu se v izkazanih primerih prizna brezplačno zdrav- 

''(jd,,, arovanje, če se ugotovi, da je njegova zdravstvena 
tWr*St Skodna posledica prestanega odvzema prostosti 
>tv' ,e9a preganjanja. 

nJa s« Povečanih obveznosti iz zdravstvenega zavaro- 
Ugotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

10. člen 
Orn0. 
U. irtve vojne so tiste osebe, ki so bile v razdobju od 

d'Un đo 9- 5- 1945 na Slovenskem kot civilne žrtve vojne 
Hoij.j? *rtve, ki niso padle v boju, usmrćene brez postopka 
'ie trt ideoloških ali razrednih razlogov. Med pomor- 
im vo'ne štejejo tudi tiste osebe, ki so bile usmrćene 

yPovoinem obdobju po 9. 5. 1945 brez postopka in 
N> n Pomorjenim žrtvam se povrne dobro ime in 

co do kulturno-civilizacijskega oz. krščanskega V.'9r°ba, spominskih znamenj in izdaje mrliških listov. 
Vin > ie treba ugotoviti te osebe in njihova imena javno 

Si 

■»'' je treba ugotoviti te osebe in njinova imena javne 
naloge izvrši Ministrstvo za notranje zadeve RS. 

r>i,:<a Slovenija je dolžna pomorjenim žrtvam vojne 
Sii, ' na območju Roga v roku enega leta primeren spo- 

Primernim napisom. 

11. člen 

so po tem zakonu pridobile status bivšega politič- 
se tudi pravno rehabilitirajo tako, da se jim že 

Pravnomočne sodbe in upravne odločbe izrečejo za 

i V 

nične in neobstoječe. Temu ustrezno uradno rehabilitacijo 
izvrši Ministrstvo za notranje zadeve RS. 

S proglasitvijo sodb in odločb iz 1. odstavka za nične in 
neobstoječe so odpravljene tudi izrečene stranske kazni. 

12. člen 

Sredstva za plačila odškodnine po 5. členu ter sredstva za 
povečane obveznosti iz pokojninskega zavarovanja po 6. 
členu tega zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije. 

V breme proračuna Republike Slovenije gredo tudi vsi stroški 
postopka o zahtevi za priznanje statusa bivšega političnega 
zapornika, bivšega političnega preganjanca in pomorjene 
žrtve vojne, če je bilo tej zahtevi v celoti ali vsaj deloma 
ugodeno. 

13. člen 

O tem, ali se določeni osebi prizna status bivšega političnega 
zapornika, bivšega političnega preganjanca in pomorjene 
žrtve vojne ter o pravici do odškodnine in vštetja časa odv- 
zema prostosti in drugega časa po 6. členu tega zakona 
v pokojninsko dobo, odloča posebna komisija, ki jo imenuje 
Državni zbor Republike Slvoenije na predlog Sodnega sveta. 

Komisija ima predsednika, 
manj sedem članov. 

namestnika predsednika in naj- 

14. člen 
/ 
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Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe. 

Zahteva se lahko vloži v roku dveh let po uveljaviti tega 
zakona. 

Upravičena oseba po tem zakonu je bivši politični zapornik, 
bivši politični preganjanec in za pomorjeno žrtev vojne njen 
najožji še živeči družinski član. 

Če je bivši politični zapornik ali bivši politični preganjanec 
umrl po uveljavitvi tega zakona in pred vložitvijo zahteve, sme 
zahtevo vložiti oseba, ki po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju lahko uveljavlja družinsko pokojnino 
po umrli upravičeni osebi. 

15. člen 

Zahteva iz prejšnjega člena mora vsebovati: 

- osebne podatke upravičene osebe 
- označbo sodne, upravno kazenske ali druge odločbe, ki je 
bila podlaga za odvzem prostosti 
- opis dejanja ter zakonsko označbo kaznivega dejanja ali 
prekrška, ki je 
podlaga za priznanje statusa bivšega političnega zapornika 
po tem zakonu 
- čas dejanskega odvzema prostosti 
- čas, ko ta oseba na prostosti zaradi prejšnje obsodbe oz. 
odvzema prostosti ni mogla dobiti zaposlitve ali ji je bilo 
onemogočeno opravljanje samostojne dejavnosti. 

- navedbo okoliščin, ki utemeljujejo status bivšega politič- 
nega preganjanca ali pomorjene žrtve vojne 
- obrazložitev zahteve. 

K zahtevi je treba priložiti ustrezno dokumentacijo-listinska 
dokazila, potrebna za dokazovanje odločilnih dejstev iz 
prvega odstavka tega člena. 

Če upravičena oseba ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo, 
niti je ne more dobiti od pristojnih organov iz ustanov, lahko 
dejstva iz prvega odstavka tega člena dokazuje tudi z izjavami 
prič, danimi pred rednim sodiščem prve stopnje v nepravd- 
nem postopku, pri čemer sodišče obravnava ustrezni predlog 
prednostno. 
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Zahteva mora vsebovati tudi izjavo o tem, ali in za kateri čas 
upravičena oseba uveljavlja pravico do odškodnine in vštetje 
tega časa v pokojninsko dobo. 

16. člen 

Državni organi ter ustanove z javnimi pooblastili so dolžni na 
zahtevo upravičene osebe v roku 60 dni od prejema zahteve, 
poslati prepise odločb in drugih dokazil, potrebnih za uveljav- 
ljanje statusa ter pravic bivšega političnega zapornika, biv- 
šega političnega preganjanca ali pomorjene žrtve vojne. 

17. člen 

Če zahteva ni razumljiva ali popolna, zahteva komisija od 
vložnika, da jo v določenem roku popravi ali dopolni. 

Komisija lahko po uradni dolžnosti pridobi potrebna dokazila 
oz. preveri resničnost navedb v zadevi. 

Vsa strokovna opravila v zvezi z delom komisije opravlja 
služba Ministrstva za pravosodje RS. 

18. člen 

O zahtevi odloča komisija na seji. 

Komisija veljavno določa, če so na seji navzoči predsednik oz. 
namestnik predsednika ter najmanj štirje člani komisije. 
Komisija odloča z večino glasov navzočih. 

Komisija sprejme določitve v obliki sklepa. 

Komisija posluje po določbah Zakona o splošno upravnem 
postopku v vseh vprašanjih, ki niso drugače urejena v tem 
zakonu. 

19. člen 

Komisija zavrže zahtevo, če je prepozna ali je ni podala 
upravičena oseba, kot tudi v primeru, če upravičena oseba 
v teku postopka umre, oseb iz četrtega odstavka 14. člena 
tega zakona pa ni ali ne želijo nadaljevati postopka. 

Komisija zavrne zahtevo kot neutemeljeno, če ugotovi, da ne 
gre za bivšega političnega zapornika, bivšega političnega 
preganjanca ali pomorjene žrtve vojne po tem zakonu. 

Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti 
obrazložen. 

20. člen 

Komisija ugodi zahtevi in prizna upravičeni osebi status biv- 
šega političnega zapornika, bivšega političnega preganjanca 
ali pomorjene žrtve vojne, če ugotovi, da so podani pogoji iz 
tega zakona. 

V primeru, da se odvzem prostosti nanaša tudi na druga 
dejanja, ki niso navedena v 3. in 4. členu tega zakona (stek 
kaznivih dejanj oz. prekrškov), odloči komisija glede na kon- 
kretne okoliščine primera, za kateri čas se upravičeni osebi 
prizna status bivšega političnega zapornika. 

21. člen 

Sklep iz prejšnjega člena mora vsebovati: 
- osebne podatke osebe, ki se ji priznava status bivšega 

političnega zapornika, bivšega političnega preganjanca 
pomorjene žrtve vojne 
- zakonsko podlago za priznavanje tega statusa 
- čas odvzema prostosti 
- določitev višine odškodnine ju 
- čas, ki se po tem zakonu šteje v pokojninsko o°D 

vrednotenje tega časa ^ 
- izrek o rehabilitaciji bivšega političnega zapornika, 
šega političnega preganjanca ali pomorjene žrtve vojne 
- izrek o odpravi stranskih kazni ^ 
Če je zahtevi upravičene osebe v celoti ugodeno, ni po,r 

obrazložitev sklepa. 

koCisf 
22. člen 

zavržena ali deloma ali v celoti zavrnjena, lahko v ^ 
dneh pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije vloži za 
za revizijo. 

23. člen 

Sklep iz 21. člena tega zakona se pošlje po uradni "u"jačili 
Ministrstvu za finance RS zaradi izvršitve sklepa Q,edV 
odškodnine in na Ministrstvo za notranje zadeve zarad1 

tve uradne rehabilitacije. 

24. člen 
up0. 

Pristojni zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovani8 

števa pri odmeri pokojnine v skladu s predpisi o P0jZnan" 
skem in invalidskem zavarovanju pokojninsko dobo, Pr 

na podlagi tega zakona. 

Poškodba, ki jo je bivši politični zapornik pretrpel v 

odvzema prostosti, se šteje kot poškodba pri delu. 

tU' i 

25. člen 

Od odškodnin, ki jih upravičenci prejmejo na podla!)1 

zakona, se ne plačajo davki od dohodka. 

26. člen 

Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona že sodn^I^% <* 
tirane in jim je bila priznana pravica do povrnitve 
podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega ^ oO\0' 
organa, lahko uveljavljajo priznavanje statusa bivšega P ^ 
nega zapornika samo, če jim je to potrebno za Pr'z!J „^£ 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja aH 
do brezplačnega zdravstvenega zavarovanja po 
tega zakona. 

„„liavS'1 

Osebe iz prejšnjega odstavka nimajo pravice ° 
odškodnine oz. razlike odškodnine po določbah tega z 

27. člen 

S priznavanjem statusa bivšega političnega zaporni^t« 
prizadete pravice drugih, ki se opirajo na kazensko °D 

ali upravno kazensko odločbo. 

28. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradna'1' 
Republike Slovenije. 

lis" 
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OBRAZLOŽITEV 

, Ja98telj jg pri pripravi predloga Zakona o popravi krivic 
on/ 0 °bravnavo upošteval sklepe Državnega zbora ob 'obravnavi na način, kot sledi v tej obrazložitvi: 

fiJ'P it. 2: V skladu s sklepom št. 2 je spremenjen tekst 2. 
zakona. 

Ski 
#3: Pr' Popravi predloga Zakona za drugo obravnavo ; ii ,a Vlade RS zagovarjal pooblaščeni državni sekretar 
trZ s.tvu za pravosodje g. Jože Tratnik. Ministrstvo za 
(1> je omogočilo vpogled v podatke, ki so omogočili 
opravr

Ceno finančnih posledic zakona. V ta namen je bila 
PodrnK a temel'"a anal'za sedanjega stanja na podlagi ■- °°nega pregleda prestajanja ' 

A 
^ jnega pregleda prestajanja kazni na vzorcu, ki je zajel 
,^Priimke z začetno črko A in eno tretjino priimkov listat začetno crno f\ in eno ueijiuu h"""""" 
l6, e,no črko K, ki je najpogostejša začetnica priimkov. Po 
%lkl6ni i° še ŽMh 24% obsojencev in deportirancev (jj 9a spola in 49% ženskega spola. Povprečna ocena za 
^Z6S,aiania kazni znaša 33 mesecev za obsojence, 20 za deportirance na Goli otok in 14 mesecev za 

na -družbeno koristno delo» (DKD). 
ki 

Sklep nalaga predlagatelju, da upošteva mnenje 
'lotlai '3 in pripombe Vlade. Predlagatelj je v 18. členu 
določbi" ietrtl odstavek, ki določa, da komisija posluje po 

^al<ona o splošnem upravnem postopku v vseh 
,9som 1[h' k' n'so drugače urejena v tem zakonu. Poleg tega si/o imenlen 13 6len zakona, ki po novem določa, da komi- enuje Državni zbor RS na predlog Sodnega sveta. 
Sjf/. 

iS1 'skon/V0; V skladu z 10. členom je popravljen 7. člen 
iega ki v novem drugem odstavku določa status politič- 
nih „£fe9anjanca tudi otrokom, ki so bili iz razlogov, navede- 
ktrtg f?"1 odstavku tega člena odvzeti staršem na podlagi 
"tebam e '' <-'ena zakona o vrstah kazni in tudi tistim Socja/.' ^ so bile kaznovane s kaznijo izgube pravice do e9a zavarovanja iz istega zakona, Ur. I. DFJ št. 48/45. 
%p 
•a9°faw Sklep, da se bivšemu političnemu zaporniku jo i<ijm la,a zdravstveno varstvo in pravica do zdraviliškega 
\lide ega zdravljenja v obsegu predpisanim za vojne Ijjlr • le upoštevan v novem prvem odstavku 9. člena. 

e# '3: Vsebinsko je sklep upoštevan v spremembi 22. >. ■ «akona. m 

i V skladu l | ,  
ta" c« (hrt, afus političnega preganjanca in ureja njegove pra- hi*- Ul 0SPharn L.:j— ..  t ~ . ni; hrm 

i s tem sklepom je uveden nov 8. člen, ki 

,1* 

l' 0s£bam, ki so bile v disciplinskem postopku ali brez 
%iB j, ^l'tičnih, ideoloških ali razrednih razlogov odstra- ae,ovnega mesta. 

S iirai? vania ostalih stališč in sklepov Državnega zbora 
ii,lr*nih v razPravi ob prvi obravnavi in pripomb v obeh 3, je £y,eni'h (mnenje Vlade RS in Sekretariata za zakono- 

' °brazložitev naslednja: 

sodišča tista, ki bi 
kategorijam žrtev, češ da gre n°PraWia/3 rnnenie- da bi bila lahko le kriv'ce navedenim kategorija... 

%rt0cjl 
Za kazenske zadeve, menimo, da je Sekretariat za 

Pravno ln Pravne zadeve Državnega zbora tu prezrl, da 
» '"■ Zar^-011' demokratični državi ne obstaja politični kri- 
%ost*« 6esar politične zadeve načelno ne sodijo v pri- 
°«ne tj? č- Pri bivših političnih zapornikih tudi ne gre za 

ki nai b' se odpravile v obnovno-revizijskem 
» no marveč za prejšnjo sistemsko zakonodajo. V bistvu 

ie ®re za pravne, ampak za politične presoje in vred- 
v°s' so,*"*- °Pozoriti je potrebno predvsem na dolgotraj- 

rgA Postopkov, ki trajajo več let, oškodovanci pa so 
>0 '"sfa" Pr°ko 70 let. Poleg tega gre na sodišču za 
ta!?"1 P a *' naiPrei za kazensko-rehabilitacijski postopek, 
v, °a pni za c'v'lno odškodninsko tožbo proti državi. 
Po 0 ob ca al' ce'° ve<- političnih zapornikov pa ni bila 
Ina°'ena' marveč so bili ti z upravnimi odločbami 

°° kon.Prla"no delo, bodisi Goli otok, bodisi DKD (Druž- 
- lstr>o delo). 

Kar zadeva pomislek, da bi ne bilo primerno določati statusa 
bivšega političnega preganjanca na eksemplifikativni način, 
marveč z naštevanjem vseh primerov povemo, da je to prak- 
tično nemogoče. 

Kar zadeva pomislek glede izraza »prvo povojno obdobje« 
povemo, da sicer res gre v prvi vrsti za množične poboje na 
Rogu, v Teharjih in drugod po Sloveniji, tekom leta 1945, 
vendar se s koncem leta 1945 to obdobje ne more zaključiti, 
saj so znani tudi nekateri primeri iz začetka 50-tih let, ko so 
bile nekatere osebe umorjene brez sodbe in iz političnih 
razlogov. 

Predlagatelju je bilo naloženo, naj prouči možnost, da se t.im. 
politična kaz. dejanja tako precizirajo, da se našteje ustrezne 
zakone oz. druge predpise, na podlagi katerih je prišlo do 
obsodb. Seveda tu zopet naletimo na dejstvo velikega števila 
upravnih obsojencev oz. deportirancev na prisilno dleo, pri 
katerih ne gre za posamezna kaz. dejanja iz kazenskega 
zakonika ali iz drugih kazenskih predpisov. Toda gre tudi za 
nadaljnje vprašanje, ko ni mogoče s citiranjem kazensko- 
pravnih predpisov zajeti vseh zadev, ker so ti predpisi zelo 
raztreseni v raznih zakonih iz prejšnjega režima. Celo, če se 
ozremo na besedilo, ki ga ponuja t.im. vladni predlog zakona 
o popravi krivic v njegovem 3. členu, lahko ugotovimo, da so 
mnoga kaz. dejanja politične narave izpuščena, npr. iz kazen- 
skega zakonika iz leta 1951 (da naštejemo po naslovih) ogro- 
žanje državne celote, kontrarevolucionarni napad na državno 
in družbeno premoženje, pobeg v tujino z namenom sovraž- 
nega delovanja, združevanje zoper ljudstvo in državo, žalitev 
poglavarja tuje države, žalitev države in njenih predstavnikov, 
itd. Ali če vzamemo stvar konkretne ocene v posameznih 
primerih ni bila npr. vsaka kazen zaradi neizpolnitve obvezne 
oddaje po zakonu o zatiranju nedovoljene špekulacije in 
gospodarske sabotaže v prvih letih po končani vojni, ko se je 
živelo na karte, politično kaznivo dejanje. Bili so tudi primeri 
pomanjkljivih konkretnih predpisov, npr., ko so v letu 1945 
sodila posebna sodišča narodne časti brez pravih definiranih 
predpisov. Iz vseh teh razlogov je edino primerna sedanja 
dikcija 3. člena predlaganega zakona, ki daje državni komisiji 
vso možnost, vsestranske ocene za podelitev statusa bivšega 
političnega zapornika. 

Tudi kar se tiče pomislekov zoper besedilo zakona, po kate- 
rem je stvar državne komisije, da preveri v danem primeru, če 
je bil kazenski materialni zakon iz političnih, ideoloških ali 
razrednih razlogov zlorabljen, je to edino primerno in spre- 
jemljivo. Iz anketnih listov, ki so pri Združenju žrtev komuni- 
stičnega nasilja, so npr. razvidni primeri obsojencev, ki so bili 
uradno obsojeni zaradi kaz. dejanja vohunstva ali kaz. dejanja 
izdaje uradne tajnosti ipd., medtem ko je iz vseh ostalih, 
večinoma dokumentiranih okoliščin razvidno, da je šlo v teh 
primerih za politično vsebino in motivacijo. Pomislek zoper 
to, da bi take primere izjemoma reševala sodišča v postopku 
na novo ustanovljenega instituta kazenske revizije, pa je bil že ' 
povedan. 

Brez tveganja, da bi pri citiranju ustreznih kazensko pravnih 
predpisov bil kakšen primer izpuščen, oz. da bi ob citiranju 
nekega predpisa npr. takratnega zakona o zatiranju nedovo- 
ljene špekulacije in sabotaže bil vsak tak primer politično kaz. 
dejanje, ni mogoče sprejeti zahteve za eksplicitno navajanje 
vseh kazensko-pravnih predpisov, ki naj bi bili osnova za 
dosego pravic upravičencev. Vendar smo se zedinili, da se ti 
predpisi citirajo v obrazložitvi zakona eksemplifikativno ali za 
omembo besede »zlasti«. V obrazložitvi zakona bi se citirali 
predpisi, ki so navednei v 3. členu vladnega osnutka Zakona 
o popravi krivic in še nekateri, za katere smo ugotovili, da so 
izpuščeni in sicer: ogrožanje državne celote, kontrarevoluci- 
onarni napad na državno in družbeno premoženje, pobeg 
v tujino z namenom sovražnega delovanja, združevanje zoper 
ljudstvo in državo, žalitev poglavarja tuje države, žalitev 
države in njenih predstavnikov, vse iz kazenskega zakonika 
FLRJ iz leta 1951. 
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Ravno tako je bilo sprejeto, da se komisiji, ne pa posebnemu 
postopku na sodišču prepusti ocena ali je bil nek člen klasič- 
nega kriminala zlorabljen iz političnih, ideoloških ali razred- 
nih razlogov, ker je šlo dejansko za politično kaznivo dejanje. 

Delno je tu že dan odgovor na predlog, da naj bi sodišča 
reševala vsaj zaključno dejanje s tem, da bi v posebnem 
revizijskem postopku razveljavljala pravnomočne sodne 
odločbe in podeljevala rehabilitacijo, češ da lahko le sodišča 
razveljavljajo svoje lastne sodbe, ne pa drugi organi. Tu tudi 
ni odveč citirati, čeprav se nanaša na začetno zakonodajo iz 
prejšnjega režima, zakon o razveljavljanju pravnih predpisov, 
izdanih pred 6/4-1941 in med sovražnikovo okupacijo Ul. 
FLRJ, št. 86/46. Ta zakon je potrdil avnojski odlok z dne 3/2- 
1945. V 10. členu tega zakona je navedeno, da se odločbe 
o kazenskih zadevah, ki so imele političen značaj, izdane od 
organov oblasti okupatorjev itd., odpravijo in nimajo prav- 
nega učinka - tedaj, da se kot neobstoječe in nične te sodne 
in druge odločbe dokončno odpravijo s strani parlamenta. 

Sprejema se stališče iz 11. člena zakona, da se osebe, ki 
pridobijo status bivšega političnega zapornika tudi pravno 
rehabilitirajo tako, da se izrečene jim pravnomočne sodbe in 
upravne odločbe izrečejo za nične in neobstoječe na državni 
komisiji, (ki jo imenuje DZ na predlog Sodnega sveta) in ne 
v posebnem postopku na sodišču. To se dodatno utemeljuje 
tudi s tem, da so takratni kazensko pravni predpisi, ki so bili 
osnova za takratne obsodbe in upravne odločbe načelno 
razveljavljeni na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo ustave 
RS. 
V zvezi s priznavanjem pokojninske dobe so predlagatelji od 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
dobili odgovor, da je besedilo zakona dovolj jasno v kolikor se 
to nanaša na priznanje pokojninske dobe, nejasno bi bilo 
v primeru, če bi se besedilo nanašalo na priznanje pokojnine 
kot take. Nadaljnje preciziranje zakonskega teksta v zvezi 
s pokojninami ni potrebno. Če pa gre za določene razlike 
v zvezi priznanja pokojninske dobe v korist v zakonu navede- 
nih kategorij žrtev v odnosu na sistemski pokojninski zakon, 
je treba povedati, da je slednji t. im. Iex generalis, splošni 
zakon, medtem kot je Zakon o popravi krivic, ki ureja pokoj- 
nine za določen, ožji segment oseb, iz nekih specifičnih 
razlogov t. im. Iex specialis. V pravni teoriji in praksi je še iz 
časov rimskega prava v veljavi tolmačenje, da »lex specialis 
derogat legem generalis«, specialni zakon razveljavlja oz. ima 
prednost pred splošnim zakonom. 

Na podlagi podatkov, ki so bili med tem zbrani na 
za pravosodje, na Ministrstvu za notranje zadeve in vraz* $ 
rih z več prizadetimi osebami iz vrst takratnih deportiM'. 
na Goli Otok in na DKD ter ob upoštevanju dopisa ZaVOOi 
za statistiko v Ljubljani z dne marec 1994 smo ugotovih o 
zanesljivo približno število še živečih žrtev iz vrst obsofi" 
deportirancev na Goli otok in deportirancev na DKD"> 
cca. 2050 oseb. Uporabljajoč za izračun tudi bolj n ^ 
ugotovljeno povprečno število mesecev ali let PreSJ?n[) 
zapora ali prisilnega dela ter gotovinsko plačilo po SOV 
v tolarski protivrednosti za posamezni mesec, smo ns(' j 
izračun, ki dosega 32.691.000 DEM. Toda če upoštevan 
razne okoliščine, zaradi katerih je treba k tej celotni 00>* 
nini še nekaj dodati ali nekaj odvzeti, celotni izračun ne 
presegati cca. 35.000.000 DEM v tolarski protivrednosti- 
liščine dodajanja k znesku so dodatna pokojninska 
detih, (ki pa so vendarle vsi stari že preko 70 let in % 
ima polno pokojninsko dobo), posebej zanesljivo do 
škode političnih preganjancev, znesek za izgradnjo Sf>, 
nika na Rogu ter stroški za poslovanje posebne °'}i 
komisije. Okoliščini, zaradi katerih pride v poštev Zy ^ 
predvidene odškodnine pa sta prvič, da se ne bodo ^'Lii 
deti prijavili za odškodnino in drugič, da je na Minis«*'j 
pravosodje RS znan podatek, da je cca. 400 upravitenc 
prejelo odškodnine, bodisi v dosedanjih postop* 
sodišču, bodisi tisti iz Dachauskih procesov. 

Glede trditve nekaterih poslancev o preveliki obre<^f 
državnega proračuna je treba pripomniti, da bo državn* 
sija poslovala cca. dve leti in se odškodnine temU. .enif 
porazdelijo v letošnjem rebalansu proračuna, predrt 
v proračunih za leti 1995 in 1996. 

Vsi gornji podatki veljajo, v kolikor jih Ministrsf° 
pravosodje RS ne bi v krajšem času dopolnilo. 

Ker ni mogoče našteti vseh zakonov in predpisov, na P^J 
katerih je prišlo do obsodb in deportacij zaradi P0'^ 
ideoloških in razrednih razlogov, to je namreč stvar Pre ^ 
ocene vsakega posamičnega primera s strani posebn1 

sije iz 13. člena, je ustanovitev posebnega sodnega P*^ 
kazenske revizije nepotrebna in odveč. V slučaju 
upravičenčeve zahteve pa na II. stopnji odloča v 

sodišče RS. 
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POPRAVEK 
V predlogu zakona o zavarovalnicah, ta je bil ob- 
javljen v 30. številki Poročevalca, ki je izšla 2. 
avgusta 1994, je pri objavi amandmajev narejenih 
nekaj napak in sicer: 

1. Na strani 25 je potrebno besedilo »K 40. členu:« 
nadomestiti z besedilom »K 49. členu:«. 
2. Na strani 26 je v 2. amandmaju k 70. členu 
v izrazu »tolarske zneska« besedo »zneska« po- 
trebno nadomestiti z besedo »zneske«. 
3. Na strani 26 je potrebno besedilo »K 89. členu:« 
nadomestiti z besedilom »K 98. a členu:«. 
4. Na strani 27 je v 3. amandmaju k 107. členu 
v besedni zvezi »do 50% stanja ter rezervacije« 
potrebno besedico »ter« nadomestiti z besedico 
»te«. 
5. Na strani 27 je v 4. amandmaju k 107. členu za 
besedilom v narekovaju potrebno dodati naslednji 
stavek: Prej tretji stavek postane četrti stavek. 

jI 
poročevalk' 



Predlog zakona o ODPRAVI DVOJNEGA DRŽAVLJANSTVA - EPA 773 

- PRVA obravnava 

?™a9o Jelinčič, poslanec 
°'°venske nacionalne stranke 
Na d Podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega 

Uravnav6 Sloveni'e (Ur' 1 RS' št 40/93) P°šilia™ < 

zbora 
40/93) pošiljam v prvo 

PREDLOG ZAKONA O ODPRAVI DVOJNEGA DRŽAVLJAN- 
STVA. 

Zmago JELINČIČ, l.r. 

Predi og zakona o odpravi dvojnega državljanstva 

uvod 

'•°ceru stanja 

4n7ln,,P090'e Pridobitve državljanstva Republike Slovenije 
Rjavijo n 0 državljanstvu Republike Slovenije, ki je bil nitve v Uradnem listu RS št. 1/91-1: spremembe in dopol 
Ustavna Pa v uradnem listu RS, št. 30/91-1., 38/92 in 1 
9l-2l ° 

sod'šče je z odločbama št. U-l-69/92-30 in U 
Pa jnL.J '• ^t. 61/92) razveljavilo 13. a, 28. in 41. člen 

in 13/94. 
I-I-98/ 

* 'akona. 

(lriavnJl^av''ans,vu predpisuje za pridobitev slovenskega 
- p0 "s,va štiri načine, in sicer: . ™ r0du; 
- na območju Republike Slovenije; 
Nlani Ural'2acijo, to je s sprejemom v državljanstvo na «'pr°šnje; 

mednarodni pogodbi. 

^Đadr"^0 osta'' načini niso sporni, je pridobitev sloven- a°Poinit\faV''anstva z naturalizacijo - kljub spremembam in 40 člen u01 ~ slabo urejena. Predvsem so sporni 12., 14. in J|i izredn d°ločila navedenih členov se nanašajo na redno 
V6nskeaa°.na,tJralizac'jo. dopuščajo možnost pridobitve slo- 
fVa Reai 2a-''ans,va brez Prenehanja prejšnjega državljan- 6vi'o dv C''a 40 ć,ena Pa ie povzročila izredno veliko 
^laai t ?.'n'h državljanov, ki živijo v Sloveniji, saj ima na tej Iak status 170.000 oseb. 

12. č|e'° ^jstvo, da so po do sedaj veljavnih določbah 10. 
i '^'iansf zakona 0 državljanstvu pridobile status dvojnega Nstvo 

tva tudi osebe, ki so zaprosile za slovensko držav- 
avlianr.° po,eku roka iz 40. člena zakona, število dvojnih 0v presega 10% prebivalstva. 

*'°9i za sprejem zakona 
Sin 
Pr^vs;^

dna skuPnost rešuje pojave dvojnega državljanstva 
"6ga đ V1 s. sprejemanjem konvencij o preprečevanju dvoj- 
N®tn iavl'ans,va in s sklepanjem bilateralnih pogodb. Po 
!,ns'va v 8n'u bi sPreje,ie zakona o odpravi dvojnega držav- ie v . el'ki meri pripomogla k zmanjšanju brezposelnosti, 01prava^ trenutku v Sloveniji zelo velika. Razen tega bi 
Nskih *avlianstva pripomogla tudi k razreševanju stano- 
> Pre problerTiov , saj so predvsem državljani bivše Jugosla- 
™bnih n ernal' slovensko državljanstvo predvsem iz koristo- 
!^0vanar^enov' pri ka,erem je bil na prvem mestu odkup 
J^fijete t tak način so bile v državljanstvo naše države 
.''^Orn iv' osebe, ki so storile kazniva dejanja, tudi s krvnim .i. • b'le zato celo pravnomočno obsojene v tujih drža- 

2<n|. ^^'JBnstva Republike Slovenije izognile prestajanju 
si"0 ReD'r

alno Politiko do državljanstva je bilo v državljan- 

SoSl V bivSih republikah nekdanje SFRJ) in so si s prido- 

đvo e Slovenije sprejeto tudi določeno število oseb, krirninai|n'h dl"žavljanov, ki so se in se še vedno ukvarjajo 
žrt|ani«n? dejavnostjo. Z odpravo dvojnega državljanstva bi 'Sala kriminalna dejavnost v Republiki Sloveniji. 

 —  Va/ec, št. 33 

Znano mi je, da Republika Italija zelo širokogrudno podeljuje 
dvojna državljanstva in sicer slovenskim državljanom, celo tja 
do Postojne. Namen te naše sosednje države je ta, da bi se 
kasneje ta območja v Evropski skupnosti prikazala kot dvoje- 
zična in celo dvonacionalna ter bi jih nato želela priključiti 
k Italiji. S sprejemom tega zakona bi bila tudi ta nevarnost 
onemogočena. Odprava dvojnega državljanstva pomeni učin- 
kovit ukrep pri zagotavljanju večje obrambe in varnosti dr- 
žave. 

3. Cilji in načela zakona 

Zakon odpravlja dvojno državljanstvo osebam, ki so sloven- 
sko državljanstvo pridobile brez prenehanja prejšnjega držav- 
ljanstva, in s tem uveljavlja načelo izključnosti državljanstva 
Republike Slovenije. Zakon s tem uveljavlja institut državljan- 
stva Republike Slovenije, kot aktiven odnos med posamezni- 
kom in državo in tako onemogoča zlorabe, omogoča pa 
učinkovito izvajanje suverenosti ter zagotavlja večjo varnost. 

Zakon bo dal možnost ponovne izbire med dvema državljan- 
stvoma in v zvezi s tem uveljavil načelo prostovoljnosti, pa 
tudi načelo vesti, poštenja in pripadnosti. Zakon bo omogočil, 
da bo vsakdo vzel slovensko državljanstvo le na podlagi 
resnične volje in pripadnosti Sloveniji in ne iz špekulativnih 
nagibov. Posledica opcije za slovensko državljanstvo bo 
obvezna priložitev dokaza o prenehanju državljanstva tuje 
države, sicer bo posamezniku slovensko državljanstvo prene- 
halo avtomatično, po samem zakonu. 

S sprejemom tega zakona bodo uresničeni cilji tega zakona, 
ki so: 

- pridobitev novih delovnih mest, 
- ureditev lastništva stanovanj, stanovanjskih hiš, in drugih 
nepremičnin, 
- zmanjševanje kriminala. 
- večja varnost v državi, 
- večja obrambna sposobnost države in 
- zaščita suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti Republike 
Slovenije. 

4. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna in 
druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Z uveljavitvijo zakona o odpravi dvojnega državljanstva bodo 
predvsem občinski upravni organi dobili dodatne naloge, ki 
sicer sodijo v njihovo redno delo. S tem se bo obseg njiho- 
vega dela za določeno obdobje (dve ali tri leta) povečal. Glede 
na to dejstvo predlagani zakon ne bo obremenjeval državnega 
proračuna. 

Števila ugotovitvenih odločb o odpravi državljanstva Repu- 
blike Slovenije po tem zakonu ni mogoče predvideti, saj je 
odvisno od odločitev posameznikov. Prenehanje državljan- 
stva Republike Slovenije pa bo vsekakor vplivalo na pravice 
ali dolžnosti, ki so vezane na državljanstvo. Prenehanje držav- 

57 



Ijanstva Republike Slovenije bo glede teh pravnih razmerij 
imela enake posledice, kot ga ima odpust iz državljanstva 
Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo posamezne 
pravice oziroma dolžnosti (npr. zakon o vojaški dolžnosti, 
zakon o zaposlovanju tujcev itd ). 

5. člen 

Če za mladoletno osebo ni bila podana izjava v roku iz prtjjjj 
člena tega zakona in ji je zato državljanstvo Republike Slo 
nije prenehalo, oseba pa ves čas od uveljavitve tega zaK" 
neprekinjeno dejansko živi v Sloveniji, lahko od dopoln, 
18. do 21. leta starosti sama poda izjavo. V tem P1®^ 
ponovno pridobi državljanstvo Republike Slovenije z 
prenehanja tujega državljanstva. Dokaz o tem mora p«-®1 

v roku iz prejšnjega člena tega zakona. 

dne"1 

idlo*'11 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Državljani Republike Slovenije, ki imajo tudi državljanstvo 
tuje države, se morajo v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona izjaviti o tem, ali želijo obdržati samo državljanstvo 
Republike Slovenije. 

Državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče 
v Sloveniji, podajo izjavo na zapisnik pri upravnem organu za 
notranje zadeve, ki je po zakonu pristojen za ugotovitev 
državljanstva; državljani Republike Slovenije, ki živijo v tujini, 
podajo izjavo pri pristojnem diplomatsko-konzularnem pred- 
stavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem 
upravnem organu za notranje zadeve na območju, kjer so 
imeli zadnje dejansko prebivališče pred odhodom v tujino. 

2. člen 

Za mladoletne osebe podajo izjavo iz prejšnjega člena starši 
sporazumno. Če otrokovi starši živijo ločeno, poda izjavo tisti 
od staršev, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je dode- 
ljen v varstvo in vzgojo. 

3. člen 

Državljanu Republike Slovenije, ki v roku iz prvega člena tega 
zakona ne poda izjave, da želi obdržati samo državljanstvo 
Republike Slovenije, preneha državljanstvo Republike Slove- 
nije z dnem poteka roka iz prvega člena tega zakona. 

4. člen 

Državljan Republike Slovenije, ki v roku iz prvega člena tega 
zakona izjavi, da želi obdržati državljanstvo Republike Slove- 
nije, mora v dveh letih od podane izjave predložiti dokaz 
o prenehanju državljanstva tuje države, sicer mu državljan- 
stvo Republike Slovenije preneha z dnem poteka tega roka. 

6. člen 
Prenehanje državljanstva Republike Slovenije po 3. in 
in ponovno pridobitev državljanstva po 5. členu tega za* 
z odločbo ugotovi krajevno pristojen upravni organ za "<> 
nje zadeve, ki je po zakonu pristojen za ugotavljanje 0' 
Ijanstva. 

Če vročitev odločbe ni mogoča zradi tega, ker: 
- oseba živi v tujini, 
- ni znan naslov njenega prebivališča, j 
- z državo, kjer živi, niso vzpostavljeni diplomatski od no 
- so pretrgane poštne zveze, eln 
se odločba vroči po 96. členu zakona o splošnem UP' jm) 
postopku (Uradni list SFRJ št. 47/86 - prečiščeno bese% 
ki se v Republiki Sloveniji uporablja na podlagi 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o s* j 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni Hs 

št. 1/91-1.). 
7. člen 

uyfr 
O prenehanju državljanstva po tem zakonu je potrebno o. 
stiti organe, ki so v uradnih evidencah dolžni voditi P°° g 
o državljanstvu posameznika, po potrebi pa tudi 
organe, ki so do tega podatka upravičeni po zakonu. 

8. člen 

če državljan Republike Slovenije iz upravičenih raZS 
zamudi rok iz 1. oziroma 4. člena tega zakona, se mu ® ^ 
vzpostavitev v prejšnje stanje pod pogoji, ki jih določa 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, 51 

- prečiščeno besedilo), ki se v Republiki Sloveniji up° ^ 
na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1). 

9. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o odpravi dvojnega državljanstva naj bi osebe, ki imajo 
poleg državljanstva Republike Slovenije tudi državljanstvo 
tuje države, zavezal, da se v šestih mesecih od uveljavitve 
zakona opredelijo za eno ali drugo državljanstvo, pri čemer se 
opustitev opredelitve za slovensko državljanstvo šteje kot 
fikcija, da se je oseba opredelila za tuje državljanstvo. Posle- 
dica opustitve opredelitve za slovensko državljanstvo je pre- 
nehanje slovenskega državljanstva po samem zakonu (ex 
lege), in sicer s potekom šestmesečnega roka. 

Predlog zakona upošteva načelo dveh stopenj in s tem učin- 
kovitega pravnega varstva posameznika; ugotovitvene 
odločbe naj bi izdajali občinski upravni organi za notranje 
zadeve, ki so tudi sicer pristojni za ugotavljanje državljanstva. 
Ministrstvo za notranje zadeve bi bilo pristojno v skladu 
s splošnimi predpisi za reševanje pritožb. Zoper odločbo 
ministrstva pa je možno sprožiti upravni spor pri Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije. 

Za mladoletne osebe so v zakonu v celoti upoštevana načela 
mednarodnih konvencij, kot so načelo enakopravnosti star- 

ti W še v, soglasje osebe, starejše od 14 let, ugotavljanj9 pi. 
otroka, kadar nima staršev ali jim je odvzeta roditelfi ^ 
vica ali opravilna sposobnost, in načelo reintegracija ^ 
rih, ko so starši odločili v nasprotju z interesi otroka- 

.ržs</f. 
Rok za izdajo ugotovitvenih odločb o prenehanju a'1 5ji ■ 
stva Republike Slovenije z zakonom ne bi bil dolocBy\^fi 
državljanstvo prenehalo po samem zakonu in ^ tr i,] 
odločba to dejstvo le ugotavljala. Izdajo odločb Pf SrE 
treba predpisati zaradi pravnega varstva posamezni** ju ■ >0( A !/■' lik MM AnfAinUl flB^ ^u\ j ' 

f/ivuf/iuuii A.U iuui urnui^u ruinira »i w—- /•Pil' 1 
na prekluzivne roke, ki jih po splošnih pravnih na ;li j# ■   --- •"pil' A 

o. 
mogoče podaljševati, bi v zakonu izjemoma uzakon 
nost vzpostavitve v prejšnje stanje, če bi bil rok zalLf)i// 
razlogov, ki jih za to določa zakon o splošnem up 
postopku. lir, 

Rok za opcijo in rok za predložitev dokaza o P .Ml* j k 
tujega državljanstva, sta določena v skladu z 
možnostmi za organizacijo izvedbe zakona in za Pn °jSo ^ 'ej 
dokazov o prenehanju državljanstva tuje države. P° f 
v skladu s postopki v zahodnoevropskih državah, kie *tr; 
iz državljanstva traja povprečno dve leti. 

#*Sl 
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log zakona o TRŽNI INŠPEKCIJI - EPA 762 - PRVA OBRAVNAVA 

,^ePublike Slovenije je na 96. seji dne 28. julija 1994 l0C|la besedilo: 

~ pREDLOGA zakona o tržni inšpekciji. 
ki 
člen* Po^''ia v Prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. a Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

nika wfePub"ke Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- v|ade 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 njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Roman KLADOŠEK, glavni republiški tržni inšpektor, 
tehnologijo, 

Jg.9 zakona o tržni inšpekciji 

"vod 

°cena STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

■=ljav3
aciia in temeljne pristojnosti tržne inšpekcije so po 

'tst gn *akonodaji urejene v Zakonu o tržni inšpekciji (Uradni 
i°p0|n;t' š,ev- 27/74). Zakon ni utrpel nobenih sprememb in 
'azmere ' 'ePrav so se ekonomske in družbeno-potitične 3atno jj tem časom bistveno spremenile in terjajo dru- 

žio in organizacijo organov tržne inšpekcije. 

'!vaianipVnem zakonu tržna inšpekcija opravlja nadzor nad !>laga in 
2akonov in drugih predpisov s področja prometa 

"i cen i i,ev' rner, standardov, kakovosti blaga v prometu 
Ne Q

n tarif izdelkov in storitev, ki jih opravljajo podjetja, ,9ke2ad
r9an'2acije, društva in posamezniki, v kolikor niso 
eve v pristojnosti drugih organov., 

istoj n 
Ikon' °S,i tr*ne inšpekcije so določene v zakonu o trgovini, 
°$tand° 

varstvu konkurence, zakonu o cenah, zakonu 
°Str0^'zaciji' zakonu o gostinski dejavnosti, zakonu 
"let.go " kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zuna- 
(<)slovannSkerT1 Pr°metu, zakonu o zunanjetrgovinskem 
•totah i 2akonu o prometnem davku, zakonu o merskih 
S\t\ j. •perilih, zakonu o kontroli predmetov iz plemenitih 
'"storite^ evilnih dru9'h Podpisih, ki urejajo promet blaga 

Kri) 
^'a3a ir?0ien.ost Podpisov s področja opravljanja prometa 
"ie doi0x!°ri,ev v P/ehodu v tržno gospodarstvo, nepoznava- 
nje S| ye'javnih predpisov s strani novih podjetnikov, 

6 inl n'kakfšne možnosti sprejemanja upravnih ukrepov 
^dnih B

Pekciie, blage kazenske sankcije in dolgotrajnost 
H. -|-£0stopkov, so povzročili zelo nizko stopnjo tržnega 
Novnj ~e v velikem številu kršitev predpisov, nizki 

S 

rtl0rali in številnih pritožbah potrošnikov. 

leti 
5$«ni tržne inšpekcije samo v letu 1993 izdali skupaj 
- 0ć" za odpravo pomanjkljivosti, kar je v primerjavi ^Otn 10r» wvlP'a*w puniui ijimjuujii, r\«i jo » pi imuijuf i 

9an0v , r
2 za 21% več. V letu 1993 je bilo danih s strani 

so c 
Odi, 
tri • 

'PkeoJr*ne inšpekcije 3775 ovadb za gospodarske pre- 
fške Predlogov za uvedbo postopka pri sodniku za 

sokovi 'e luc,i za 20% ve^ kot 'eta 1992. Iz navedenih 
Gostov16 mo9oče sklepati, da se stanje na trgu v zvezi anjem predpisov ni popravilo. 

to Saj^''elie tržni inšpektorji ne morejo zadovoljivo ukre- 
i>jo not vilnih predpisih, ki urejajo navedena področja, 
6 Pt>obi 6bn'h P°°biastil za ukrepanje. Če pa inšpektor 
>ved 

astil0. da ob posamezni kršitvi izda odločbo o npr. 
°voii- ■ °Pravljanja gospodarske dejavnosti do pridobitve 

'Pro^- Pristojnega upravnega organa ali začasni prepo- 
ln Pfocj3'0 dolo'enega upravnega organa ali začasni prepo- r'nka ^le^doiočeneg8 blaga, pa se pričnejo težave, če se 

A toči 

Oc|ločbe ne drži. Odločba seveda ni sama sebi namen, 
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pereče vprašanje neučinkovitosti in špekcijskih ukrepov se 
prične pri izvršbi. Pravila izvršbe so določena v zakonu 
o splošnem upravnem postopku, ki ne omogoča hitrega, 
spremenjenim razmeram v družbi prilagojenega, ukrepanja. 
Tisti, katerim je naložena odprava pomanjkljivosti, tega zaradi 
milih posledic neizvršbe praviloma ne storijo; odločbo je 
možno izvršiti le z upravno izvršbo s prisilitvijo, izjemoma po 
drugih osebah. To pomeni, da se izvršba največkrat po dolgo- 
trajnem upravnem postopku konča s pečatenjem delovnih 
priprav in opreme, s čimer pa se običajno ne prepreči nadalj- 
njo kršenje predpisov. 

V preteklem letu se je možnost ukrepanja in strožjega nad- 
zora s strani tržnih inšpektorjev povečala z novo sprejtima 
zakonoma na področju trgovine in varstva konkurence, ki sta 
ti dve področji ustrezno uredila, predvsem pa določila tržnim 
inšpektorjem učinokovite upravne ukrepe in visoke kazni 
v primerih kršitev. 

Poleg pomanjkljivih upravnih ukrepov in nizkih zagroženih 
kazni pa učinkovitost dela tržne inšpekcije zmanjšuje tudi 
njena sedanja organiziranost. Občinski organi tržne inšpek- 
cije so organizirani v medobčinskih inšpektoratih, v samostoj- 
nih občinskih organih za inšpekcijski nadzor ali v okviru 
samostojnih občinskih upravnih organov. Tako raznolika 
organiziranost tržnih inšpektorjev po občinah otežuje načrto- 
vanje, vodenje in usklajevanje dela inšpektorjev na celotnem 
območju Slovenije. Ker so občinski tržni inšpektorji financi- 
rani iz občinskih proračunov, so pod vplivom občinskih struk- 
tur in lokalnih dejavnikov, zaradi česar v posameznih inšpek- 
cijskih zadevah ne morejo ukrepati neodovisno. To slabi 
pravni red in pravno varnost, predvsem pa povzroča neenak 
položaj posameznih subjektov na trgu. 

Prav iz teh razlogov se kaže kot najprimernejša organizacijska 
oblika tiska, v kateri bi bila tržna inšpekcija enotno organizira- 
nja za področje cele države in kot taka tudi enotno usmerjena 
in strokovno vodena. Tak predlog v bistvu prinaša tudi bodoči 
zakon o upravi. Sedanji občinski organi tržne inšpekcije naj bi 
postali enote oziroma izpostave inšpektorata, njihova pristoj- 
nost pa naj bi bila enaka, vendar teritorialno opredeljena. Vsi 
tržni inšpektorji naj bi bili v smislu upravnega postopka pred- 
stavniki prvostopenjskega organa, na drugi stopnji pa naj bi 
odločalo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. 

Sprostitev zasebne iniciative v zadnjih letih, veliko število 
gospodarskih subjektov (v letu 1993 je bilo registriranih pri- 
bližno 100.450 gospodarskih subjektov), huda konkurenca 
med podjetji, večja osveščenost potrošnikov, povečan obseg 
prometa blaga in storitev ter širjenje pristojnosti tržne inšpek- 
cije s sprejemanjem novih predpisov, so vzroki, da se je obseg 
dela tržne inšpekcije močno povečal. 

Število tržnih inšpektorjev se v zadnjih letih ni povečalo. Tako 
je bilo v letu 1993 zaposlenih v Sloveniji skupaj 113 republi- 
ških in občinskih tržnih inšpektorjev. Glede na velik obseg 
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dela in veliko število gospodarskih subjektov (na enega trž- 
nega inšpektorja odpade 889 registriranih gospodarskih sub- 
jektov) je število tržnih inšpektorjev nezadostno, zato na trgu 
ni možno sistematično in programirano opravljati inšpekcij- 
skega nadzora. V nekaterih občinah je zaposlen le po en tržni 
inšpektor, pa tudi sicer niso zasedena niti vsa sistemizirana 
delovna mesta v občinah, kar je posledica nezainteresiranosti 
občinskih upravnih organov na eni strani in slabega odziva 
kandidatov zaradi zelo nizkih plač za to zahtevno in odgo- 
vorno delovno mesto na drugi strani. 

V zvezi s kadri je zelo pomembno tudi področje nagrajevanja 
inšpektorjev. Inšpektorji naj bi bili strokovnjaki z visokošolsko 
izobrazbo. Delo, ki ga opravljajo, je pretežno terensko in 
v zelo različnih pogojih, dostikrat tudi nezdravih in nevarnih. 
Inšpektorji morajo delovati kot nadzorni organ, včasih kot 
represivni organ, mnogokrat kot svetovalci tako podjetjem 
kot potrošnikom. Od njih se zahteva nepristranost, prepove- 
dana je pridobitna dejavnost, ki je povezana s področjem 
njihovega dela. Zahteva se stalno izobraževanje in periodični 
preizkus znanja. 

Za vse navedeno je delovno mesto inšpektorja slabo oce- 
njeno. Skupaj z dodatkom za t. i. pooblaščenost, ki znaša 15% 
osnove, in v povprečju z najmanj desetimi leti prakse, večina 
tržnih inšpektorjev v Republiki Sloveniji zasluži med 65.000 in 
75.000 SIT netto. Ta dejstva pa seveda ne vplivajo le na že 
zaposlene inšpektorje, ki so gotovo slabše motivirani, ampak 
tudi na možnost pridobitve mladih strokovnjakov, ki bi bili 
potrebni. 

Opremljenost dela občinskih tržnih inšpektorjev je slaba. • 
Redke so občine, kjer imajo tržni inšpektorji svoj računalnik 
in avtomobil za opravljanje terenskega dela. Večinoma je vsa 
oprema v souporabi z ostalimi delavci v občini (računalniki, 
pisalni stroji, fotokopirni stroji, avtomobili,...), kar zmanjšuje 
možnost njene uporabe. Avtomobili so v lasti občinskih 
upravnih organov, ki jih običajno tržni inšpektorji lahko upo- 
rabljajo enkrat do dvakrat tedensko. Ti avtomobili so veči- 
noma dotrajani. Glede na navedeno na to opremo pri bodo- 
čem delu tržne inšpekcije ni mogoče računati. 

II. NAČELA, RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN NJEGOVI 
CILJI 

Za upravne organe, tudi za tržno inšpekcijo, velja načelo 
zakonitosti, kar pomeni, da sme tržni inšpektor storiti le tisto, 
kar je določeno z ustavo in zakoni oziroma na njihovi podlagi 
izdanimi predpisi. Zaradi pomanjkanja zakonitih pooblastil 
predlagani zakon vsebuje širša pooblastila, kot jih vsebuje 
veljavni zakon o tržni inšpekciji, s čimer bo dana možnost, da 
bodo organi tržne inšpekcije učinkoviteje opravljali nadzor po 
veljavnih predpisih. 

Predlagani zakon uvaja načelo resornega organiziranja orga- 
nov tržne inšpekcije v Sloveniji. To načelo je v organizacijo 
državne uprave vpeljal zakon o upravi. Tako je Tržni inšpekto- 
rat Slovenije predviden kot organ v sestavi Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj, ki se v svojih pristojnostih 
v precejšnjem delu pokriva z vsebino dela tržne inšpekcije 
(trgovina, varstvo konkurence, varstvo potrošnikov, cene). 

Glavni razlog za sprejem novega zakona o tržni inšpekciji je 
v pomanjkanju pooblastil za ukrepanje zoper kršitelje predpi- 
sov. Večina predpisov, katerih izvajanje nadzirajo tržni 
inšpektorji, ne vsebuje ukrepov, s katerimi bi inšpektorji lahko 
učinkovito preprečili nadaljnje kršitve. Poleg tega pa zakon 
o splošnem upravnem postopku, po katerem postopajo tržni 
inšpektorji, inšpekcijskemu postopku ne ustreza in ga v mar- 
sičem tudi otežuje. Zakon zato vsebuje tudi nekatere določbe, 
ki posegajo v zakon o splošnem upravnem postopku. 

Nadaljnji pomemben razlog za sprejem tega zakona je neu- 
strezna organizacija organov tržne inšpekcije na občinski in 
republiški ravni, ki ne omogoča neodvisnega ukrepanja 
občinskih tržnih inšpektorjev, prav tako pa je oteženo stro- 
kovno usmerjanje občinskih tržnih inšpektorjev in koordina- 
cija dela. 

0| 
Cilji predlaganega zakona o tržni inšpekciji so: 
- povečati možnosti za bolj učinkovito ukrepanje organ# jo 
tržne inšpekcije zoper kršitelje predpisov, 
- zagotoviti večjo stopnjo tržnega reda in enakost pogoje 
poslovanja za vse subjekte na trgu, 

izboljšati možnosti ukrepanja v primerih kršitev pravlt 

potrošnikov, J 
- z reorganizacijo tržne inšpekcije na držvani ravni omogot" 
večjo neodvisnost delovanja tržne inšpekcije od lokalnih M*' 
torjev, 
- zagotoviti večjo stopnjo koordinacije, enakosti kriterij8' 
delovanja in strokovnosti tržne inšpekcije v državi, 
- omogočiti občasno krajevno prerazporejanje tržnih irišp^' 
torjev na druga območja zaradi učinkovitejšega nadzora"' 
tržnimi subjekti. 

II. MEDNARODNA PRIMERJAVA 

Organizacija in pristojnosti inšpekcijskih služb v drža"3 

Evropske skupnosti temelji na resornem principu, K k, 
pomeni, da so inšpekcijske službe pretežno urejene decenl ^ 
lizirano glede na področje opravljanja nadzora. Razme' ,,, 
med centralnimi organi, ki opravljajo inšpekcijsko nadzorsM.' 
in lokalnimi organi, ki opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo, 
po posameznih državah različna in odvisna od stopnl 
lokalne samouprave. 

Dejansko je težko zaslediti jasno urejen sistem inšpekcijs1 

služb na vseh ravneh, tako kot pri nas. Ugotoviti je treba, !ar 
so naloge nadzora organizirane predvsem v upravnih organ t, 
in je le malo posebej organiziranih inšpekcijskih organov ^ 

Izraza »tržna inšpekcija« pri pregledu tujih ureditev 
nja nadzora na področjih kontrole kakovosti blaga in sto" ^ _ 
v prometu, mer, cen, varstva konkurence in potrošnikov.jj j(e 
bilo zaslediti, čeprav nadzor na teh področjih opravljajo 
v drugih državah, kar izhaja tudi iz kratke predstavitve in$P8 

cijskega nadzora na teh področjih v nekaterih državah. 

Za Veliko Britanijo je značilno, da je država s strogo centra''^ |re 
rano upravo. Centralni organi so ministrstva za posamS'J'e 
področja, ki nadzorujejo delo lokalnih organov po Pris,o!j0is' 
inšpektorjih. Tako inšpektorji ministrstev opravljajo na.sj^ 
nad izvrševanjem tistih predpisov centralnih organov, K' S 
dani v izvrševanje organom lokalne uprave, in nad izvr^e 
njem predpisov, ki jih sprejemajo lokalne samouprave 
Naloge s področja nadzora, ki jih pri nas opravlja ,rZ j. '■ 
inšpekcija, opravljajo lokalni organi, in sicer opravljajo lj|L . . . ■■ ... . . 

"9 
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zorstvo nad delovanjem trgovskih organizacij, nad delov"1 j - 
^hias'b Inšpektorji centralnih organov dajajo organom lokalne OD11®! 

časom trgovin in v njih zaposlenih delavcev, nad cenami1 

nasvete in navodila za delo ter obveščajo pristojne orga f°n 
o njihovi učinkovitosti pri delu. i"1 

Francija je prav tako primer centralizirane državne upri r 
Centralni upravni organi imajo organizirane svoje izpostf?P 
imenovane direkcije, v lokalnih upravnih enotah. Organ' Qr? 
inšpekcijsko nadzorstvo so organizirani po resornem P (J^ 
cipu. Njihova naloga je obveščanje pristojnega ministra o s j*i 
nju in problemih na posameznem področju ter predlaga t'1' 
ustreznih ukrepov. ^ 

V Avstriji se glede na njeno organiziranost kot zvezno re')J!'0 

bliko, ki jo sestavljajo zvezne dežele, pojavljajo zvezi1 »f 
deželni upravni organi. Inšpekcijsko nadzorstvo opravljaj, 
upravna policija. Upravna policija je vezana predvsem ,<| 
zvezo in na dežele, le izjemoma pa inšpekcijsko nadzors 7 
opravljajo občinski upravni organi. ^ 

Glede na področje dela, ki ga pri nas opravlja tržna inSpe^jj !e' 
opravljata enake naloge v Avstriji t. i. upravna policija za i' 
in obrtna upravna policija. ,'r 

■ ne- pristojnost upravne policije za živila je v celoti v pristoji" ( 
5|l 

zveze. Upravna policija nadzoruje izdelavo, predelavo, e"1 9< 
liranje, shranjevanje in prodajo živil ^ 
 < '0, 
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Opravljanje kakršne koli obrti je v Avstriji podvrženo stalnemu 
io<knlU' Predvsem z vidika varstva potrošnikov in nelojalne . ^rence. Posamezni predpisi o obrti določajo način 

Povijanja posameznih obrti, kot tudi opremo in ureditev j.y • - jMiija pusdme^imi UUIII, rvvi iuui upicmv 
• jostorov, v katerih se opravlja obrt. Varstvo potrošnikov 
vi( javljajo predpisi o uporabi uradno preverjenih meril in 

,er,V da morajo biti vse cene jasno označene na javnem - ■ —v« IIIVI UJU Ulll »Olj VVsllVs jU>JI IV • ■ — J —    
ilijo ,er 0 delovnem času posameznih obrti. Predpisi o pre- cedi nelojalne konkurence imajo namen zaščititi tako obrt- 

*6 Kot tudi potrošnike. Sem sodi prepoved vezane trgovine, 
°dai9 in ponujanja blaga prek nagradnih žrebanj in prepo- 

ijflL Ponujanja blaga pod običajnimi cenami, zato da bi se 
s
0l-ila konkurenca. Razprodaje določenega blaga so lahko 
"določenem času. 

Jadžarska a od leta 1991 t. i. višjo inšpekcijo za varstvo 
"Ošnikov. Ta inšpekcija je nasledila t. i. višjo inšpekcijo za 

Sovino in trg in sodi v sestavo Ministrstva za industrijo in 
Sovino. Organizacija te službe je dvostopenjska. Višja 

j Pekcija je pristojna za ukrepanje na celotnem ozemlju 
J JVe' medtem ko okrajne inšpekcije opravljajo nadzor 

0 "aju, glede na svoj sedež, 
lal °9e, ki jih opravlja višja inšpekcija za varstvo potrošnikov 

državi, so popolnoma enake nalogam, ki jih opravlja pri 
tržna inšpekcija: nadzor nad izvajanjem predpisov, ki 

, h !Vajo dejavnost trgovine na debelo in drobno, gostinstvo 
"I® promet; nadzor nad izpolnjevanjem predpisov, ki 

;jJ
aio izvor, skladiščenje, proizvodnjo, embaliranje, distribu- 
Prodajo proizvodov, sestavnih delov in surovin; izpolnje- 

ni® predpisov, ki določajo kakovost blaga in storitev, certifi- 
Jje kakovosti; pravilnost merjenj blaga, vključno s stan- 

'*acijo meril, pravilnost zaračunavanja blaga in storitev 
.Pravilnost izdajanja računov; izpolnjevanje predpisov 
jOe uradno določenih cen in prepovedi reklam in promocij- 

■)*, kivnosti in izpolnjevanje predpisov, ki zadevajo obna- 
»bif na ,r9u' ki mora bit' v skladu z dobrimi poslovnimi 

1 Sfiie ter reševanje reklamacij potrošnikov. Ukrepi te inšpek- i)j*P so skoraj enaki ukrepom tržne inšpekcije pri nas. 

Lro°P.ska skupnost je sprejela tudi številne smernice, ki zade- 
L(i 

ta Področja, ki jih pri nas nadzoruje tržna inšpekcija, 
llflfreh. Smernice s področja varstva potrošnikov in kakovosti 

k —  -r-- ■- ■- 
nf'e. 

,wrT1'3n'^ 'n dru9ih (tehničnih) proizvodov. Teh smernic je ,j • da bi jih lahko navajali na tem mestu. Poudariti velja 
zO'SrL Se 130 področje dela tržne inšpekcije, v kolikor bodo te 
S0<$| "ICe upoštevane v novih predpisih, ki jih bomo sprejeli 

ivl' eniji, verjetno še razširilo. 
t t 

jd'F|NANČNE posledice 
1i% 

e predlaganega zakona po svoji vsebini neposredno 
Povzročilo novih finančnih obveznosti, saj so se naloge 
"išpekcije že do sedaj financirale iz proračuna. S preno- 

,jr. Pristojnosti tržne inšpekcije z občin na državo pa bo 
(vj nem proračunu treba zagotoviti dodatna denarna sred- 

i jijf.^emom 87 občinskih tržnih inšpektorjev v Tržni inšpek- 
cij Slovenije bi bilo treba, glede na sedanji brutto osebni 
5l>^Sp5ek tržnega inšpektorja, za te inšpektorje dodatno 
rf'iirn za9°toviti denarna sredstva v znesku 12,0 mio SIT 

i 'k 
t. 

JrorT1a letno 144,0 mio SIT. 

0>a vrednost finančnih sredstev za materialne in druge 
lD 

Ke bi znašala skupno za prevzetih 87 občinskih tržnih 
lektorjev mesečno 2,75 mio SIT oziroma 33,0 mio SIT. 

^ ^/^zetih 87 delavcev bi bilo treba letno zagotoviti skupaj 1 mio SIT. 

;ifs$Je delo tržnih inšpektorjev izključno terensko, je treba 
%ot eno,am' ki bodo imele sedež na sedanjih občinah, iir °viti en avtomobil, če je zaposlen en tržni inšpektor 
'DcT" °T)a vsaj en avtomobil na dva tržna inšpektorja, če je 

05' ei|e ve^ kot en ,ržr,i inšpektor (npr. Ljubljana, Maribor, 
iDiUg ' Koper ). To zahteva dodatna finančna sredstva za 

'Ovitev 35 avtomobilov srednjega razreda, kar znaša pri- 

jl °r°čevalec, št. 33 

bližno 55,0 mio SIT. Prav tako bo treba v vsaki enoti zagotoviti 
po en računalnik, kar pomeni skupaj 35 računalnikov oziroma 
5,5 mio SIT. 

Upoštevajoč omejena proračunska sredstva bo treba program 
opremljanja enot tržne inšpekcije izvajati postopoma, in sicer 
v treh letih. Tretjino predlaganih denarnih sredstev v višini 
20,0 mio SIT bo treba zagotoviti že v proračunu za leto 1995. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov s področja trgovine, storitev, cen, meril, kakovosti 
blaga, varstva potrošnikov in varstva konkurence opravlja 
tržni inšpektorat (v nadaljevanju: inšpektorat), če z zakonom 
ni drugače določeno. 

2 člen 

Inšpektorat se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, pri- 
stojnega za trgovino (v nadaljevanju: ministrstvo). 

Inšpektorat ima notranje organizacijske enote, ki jih ustanav- 
lja, združuje ter odpravlja minister, pristojen za trgovino (v 
nadaljevanju: minister) na predlog glavnega inšpektorja. 

Inšpektorat vodi glavni tržni inšpektor (v nadaljevanju: glavni 
inšpektor). 

3. člen 

Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje politike in ukre- 
pov na področju tržne inšpekcije, sodeluje z ministrstvi pri 
pripravi predpisov s svojega delovnega področja, ter opravlja 
druge naloge, določene z zakonom ali z drugim predpisom. 

4. člen 

Inšpektorat predloži ministrstvu do konca prvega trimesečja 
tekočega koledarskega leta poročilo o svojem delu za prete- 
klo koledarsko leto. 

Ministrstvo predloži poročilo najkasneje do 30. aprila teko- 
čega leta v obravnavo Vladi Republike Slovenije. 

5. člen 

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami 
ter drugimi upravnimi organi in organizacijami, zavodi, zdru- 
ženji in drugimi organizacijami glede vseh vprašanj, ki so 
pomembna za njegovo delo. 

II. TRŽNI INŠPEKTOR 

6. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata, 
neposredno opravlja tržni inšpektor (v nadaljevanju: in- 
špektor). 

Inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet 
let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja. 

Inšpektorja imenuje minister na predlog glavnega inšpektorja 
ob prejšnjem soglasju Vlade Republike Slovenije. 
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7. člen 

Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, mora opraviti strokovni 
izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. 

Vsebino strokovnega izpita predpiše minister. 

Inšpektor lahko strokovni izpit opravlja največ dvakrat. 

Če inšpektor strokovnega izpita ne opravi pri prvem poskusu, 
ima pravico drugič opravljati strokovni izpit v roku šestih 
mesecev od dneva prvega poskusa. 

Inšpektor v času, ko nima strokovnega izpita, ne sme izdajati 
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo 
odločbe. 

8. člen 

Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravlja inšpektor, ki 
ima že pred imenovanjem za inšpektorja opravljen strokovni 
izpit, najkasneje eno leto po imenovanju, drugi inšpektorji pa 
najkasneje tretje leto po opravljenem strokovnem izpitu. 

Inšpektor lahko opravlja preizkus strokovne usposobljenosti 
največ dvakrat zaporedoma. 

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

Način in vsebino preizkusa strokovne usposobljenosti določi 
minister. 

9. člen 

Glavni inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja, če ne opravi 
strokovnega izpita ali preizkusa strokovne usposobljenosti. 

Z dnem razrešitve inšpektorju preneha delovno razmerje. 

10. člen 

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

III. POOBLASTILA IN UKREPI INŠPEKTORJA 

11. člen 

Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga 
fizična oseba (v nadaljevanju: zavezanec) mora inšpektorju 
omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pra- 
vico pregledati blago, poslovne knjige, poslovne ali proiz- 
vodne prostore, objekte, naprave in opremo, kjer se opravlja 
dejavnost, pogodbe, listine in druge dokumente zavezancev, 
vzeti vzorce ter opraviti preiskave in vsa druga dejanja, ki so 
potrebna za ugotavljanje materialne resnice v inšpekcijskih 
zadevah, zasliševati v upravnem postopku odgovorne osebe 
in priče, kot tudi pregledati listine, s katerimi se ugotovi 
istovetnost oseb. 

Odgovorna oseba zavezanca mora dati na zahtevo in v roku, 
ki ga določi inšpektor, tudi pisno pojasnilo in izjavo v zvezi 
s predmetom nadzorstva. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko inšpektor, 
največ za osem dni, odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje 

za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi, pi 
meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali na Dodlag 
zakonov izdanih predpisov. 

O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka 
inšpektor potrdilo. 

O opravljenem pregledu sestavi inšpektor zapisnik. 

izd! 

12. člen 

Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter t 
dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, 
glede na delovni čas, vstopiti v poslovne ali proizvodne P 
store in objekte ter k napravam, ter v druge prostore, v kate 
se opravlja pridobitna dejavnost (v nadaljevanju: dejavno' 

lii 
„,'b 

Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzor* 
pregledati stanovanjske prostore, v katerih se opravlja oei „ 
nost, pa zavezanec temu nasprotuje, si mora za prer' 
prostorov pridobiti odredbo pristojnega sodišča. 

Zavezanec oziroma njegova odgovorna oseba lahko Prisff| 
stvuje opravljanju inšpekcijskega nadzorstva. 

O vstopu iz prvega odstavka tega člena obvesti inšpe^. 
zavezanca oziroma njegovo odgovorno osebo, če je dos 
Ijiva, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi 
prisotnost ovirala učinkovito opravljanje inšpekcijskegan 

zora. Svojo odločitev mora inšpektor v zapisniku o in1" 
skem nadzorstvu posebej utemeljiti. 

Pri pregledu stanovanjskega prostora morata biti navzoč3d 
polnoletna občana kot priči. 

13. člen 

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva 

, to 

tovi, da je kršen zakon ali drug predpis, katerega 
ug"*, 

  ..   izvajal 
nadzoruje, mora odrediti z odločbo odpravo nepravim05' afn 
pomanjkljivosti. Inšpektor mora izdati odločbo najkasjVi 
v osmih dneh od dneva vročitve zapisnika zaveza" I 
V odločbi inšpektor lahko določi rok, v katerem je " 
odpraviti ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti- 

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izj pl 
nujne ukrepe, tudi ustna in takoj izvršljiva. Inšpektor rnott 
zahtevo stranke izdati pisno odločbo v roku osmih dni 
ko je to zahtevala. 

Če v postopku ni bilo ugotovljenih nezakonitosti oZ'r<jA 
nepravilnosti, inšpektor ustavi postopek s sklepom, ki se v M 
zavezancu v postopku. 

14. člen 

Če inšpektor ugotovi v postopku dejanja, ki imajo 
kaznivega dejanja, mora zavezanca in njegovo odgoV 
osebo ovaditi pristojnemu državnemu tožilcu. 

Če inšpektor ugotovi v postopku dejanja, ki imajo 
prekrškov, mora vložiti predlog za uvedbo postopka o v 
kršku. 

101 

Organ, ki prejme predlog za uvedbo postopka zaradi ka z? ii*t( 
wi ycii i, r\i yji cji i ic pi t~a uvcuuu puoiupr\a taio«' 
vega dejanja ali postopka za prekršek, mora o svojih ukf 
obvestiti inšpektorja, ki je vložil ovadbo oziroma predlofl 

|| 
Če je z zakonom ali drugim predpisom določeno, inšp® 
izreče mandatno kazen. 

■ Če inšpektor ugotovi dejanja iz prvega in drugega odstavi; 
tega člena in ne poda ovadbe ali predloga za 
postopka o prekršku, se šteje, da je storil hujšo krS 

delovne obveznosti. 
15. člen 

Če se opravlja dejavnost brez predpisanega dovoljenja, a''r 
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praćen predmet poslovanja oziroma dejavnosti, izda 
^sktor odločbo, s katero opravljanje te dejavnosti prepove. 

® prostori, v katerih se opravlja dejavnost ali njihova 
P'ema, ne ustrezajo minimalnim tehničnim pogojem, ki so 
"pisani za to dejavnost, izda inšpektor odločbo, s katero 
ePove opravljati dejavnost do odprave pomanjkljivosti. 

"'zavezanec opravlja dejavnost brez predpisanega dovolje- 
nja, zaseže trž 

!j^Pektor delovne priprave, izdelke in material, ki se upo- 
za opravljanje dejavnosti, za katero nima dovoljenja, 

^seženih predmetih dokončno odloči sodišče. 

16. člen 

Ji® Po zakonu mogoče odvzeti predmet, s katerim je bilo 
i. rj®no kaznivo dejanje ali prekršek, lahko inšpektor tak 8fl[net zaseže. 

... 
<*inik 

o-1 
,/asegu predmetov iz prvega odstavka tega člena izda 
Rektor pisno potrdilo z natančnimi podatki o zaseženem 

of ^tietu. 

mora obvestiti pristojnega državnega tožilca oziroma 

17. člen 
(■ 

:ir ,.'nsPektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo 
7ega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, sodniku 

a9a njen odvzem. 

18. člen 

'^Pektor ugotovi, da je kršen predpis o cenah, zavezancu 
^ '°tbo naložbi, da cene oblikuje v skladu s predpisom. 

L'n^Pekt°r ugotovi, da je bila s kršitvijo predpisa o cenah 
''!iiin pozitivna razlika med predpisano in dejansko 

Hora v predlogu o uvedbi postopka o prekršku ugoto- 
enr "o razliko in predlagati, da se ta odvzame zavezancu kot 

ravna premoženjska korist. 

19. člen 

. .lor ugotovi, da je zavezanec dal v promet blago, za 
,®9a nima dokumenta od dobavitelja, inšpektor to blago 

20. člen 
(® inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški, 

hKi analiz in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo 
ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zave- 

4 
lh postopka se odloči v odločbi, s katero se postopek 

ali s sklepom, zoper katera je možna pritožba v roku 
dni od dneva vročitve. 

Ki« 

21. člen 

Pritožbo zoper odločbo iz 13., 15. in 18. člena tega 11 n® je osem dni od dneva njene vročitve. 

zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvr- 
°dločbe. 

v^s Pritožbo izpodbija pravilnost rezultatov analize, stro- 
ga izvida ali mnenja, zahteva organ, ki je pristojen za 

j nie o pritožbi, pred odločitvijo od pooblaščenega 
"Jtni"?' nai opravi superanalizo oziroma naj da o stvari stro- 

ji1 '*vid in mnenje. 

tri6 *a hitro pokvarljivo blago, se na zahtevo zavezanca da 
Idi,0 'stočasno v analizo in superanalizo, drugače pa velja 

,lii analize. Vzorec za analizo in superanalizo se vzame 
3 'Sr\0 

A, V, •Gvalec, št. 33 

22. člen 

Zavezanec lahko od inšpektorja zahteva odložitev izvršbe, če 
meni, da bi mu z izvršbo odločbe nastala težko popravljiva 
škoda, odložitev pa ne nasprotuje javni koristi in tudi ni 
nevarnosti, da bi zaradi odložitve izvršbe nastala nasproti 
zavezancu večja nepopravljiva škoda. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti ustrezna doka- 
zila. 

O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora inšpektor izdati 
sklep najpozneje v treh dneh, ko dobi zahtevo. 

Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena je dovoljena pri- 
tožba v osmih dneh od dneva vročitve odločbe. 

23. člen 

Inšpektor ima pravico pri ugotovljenih nepravilnosti pečatiti 
poslovne ali proizvodne prostore, objekte, delovna sredstva, 
naprave in opremo ali druge prostore, v katerih se opravlja 
dejavnost. 

Inšpektor označi pečat z žigom inšpekcije. 

Inšpektor ima pravico pri ugotovljenih nepravilnostih iz 
prvega in drugega odstavka 15. člena in 18. člena tega zakona 
s sklepom določiti podjetjem, ki so pristojna za distribucijo 
električne energije, vode, plina ter za telekomunikacijske 
zveze, da se zavezancu ustavi njihova dobava oziroma da se 
zavezancu prekinejo telekomunikacijske zveze. 

Inšpektor ima pravico s sklepom določiti podjetjem, ki skrbijo 
za čiščenje in urejanje javnih površin, da odstranijo reklamne 
panoje, svetlobne napise, izveske, plakate in drug reklamni 
material za proizvode, katerih reklamiranje je s posebnim 
predpisom prepovedano. 

Stroške prekinitev dobav in odstranjevanja reklamnega mate- 
riala iz tretjega in četrtega odstavka tega člena trpi zavezanec. 

24. člen 

Če inšpektor več kot dvakrat pri istem zavezancu v šestih 
mesecih ugotovi kršitve iz prvega in drugega odstavka 15. in 
18. člena tega zakona, mora pristojnemu organu v roku osmih 
dni podati predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dejav- 
nosti. 

Pristojni organ je dolžan v roku dveh mesecev od vložitve 
predloga obvestiti inšpektorja o ukrepu, ki ga je sprejel v zvezi 
z njegovim predlogom. 

25. člen 

V postopkih po tem zakonu se uporabljajo predpisi o sploš- 
nem upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministr- 
stvo. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 

26. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se kaznuje za prekr- 
šek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki: 
- ne zagotovi inšpektorju nemotenega opravljanja inšpekcij- 
skega nadzorstva ali mu ne predloži zahtevanih listin (11. 
člen); 
- ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki ga je 
v odločbi določil inšpektor (prvi odstavek 13. člena); 
- nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, kljub izdani odločbi 
o prepovedi (prvi odstavek 15. člena); 
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- nadaljuje z opravljanjem dejavnosti, preden je odpravil 
z odločbo ugotovljene pomanjkljivosti (drugi odstavek 15. 
člena) 
- se ne drži odločbe, po kateri mora cene oblikovati v skladu 
s predpisom (prvi odstavek 18. člena); 
- če da v promet blago, za katerega nima dokumenta od 
dobavitelja (19. člen); 
- če odpečati poslovne ali proizvodne prostore, objekte, 
naprave in opremo ali druge prostore, v katerih se opravlja 
dejavnost (prvi odstavek 23. člena). 
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka. 
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena posameznik - fizična oseba, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
Za prekršek iz šeste alinee prvega odstavka tega člena se 
skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema 
blaga, ki je predmet prekrška. 

27. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 750.000 SIT se kaznuje za prekr- 
šek podjetje, ki v treh dneh od dneva vročitve ne izvrši sklepa 
inšpektorja (tretji in četrti odstavek 23. člena). 
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 SIT se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

28. člen 

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

Inšpektorat prevzame z dnem uveljavitve tega zakona vso 
dokumentacijo, arhiv in nedokončane ^adeve od dosedanjih 
organov tržne inšpekcije. 

29. člen 

Table z nazivi, pečati, štampiljke in žigi organov tržne inšpek- 
cije se nadomestijo z novimi najkasneje v dveh mesecih od 
dneva uveljavitve tega zakona. Do zamenjave se uporabljajo 
dosedanje table z nazivi, pečati, štampiljke in žigi organov 
tržne inšpekcije. 

30. člen 

Inšpektor, ki na dan uveljavitve tega zakona nima v'®° p, 
strokovne izobrazbe, si mora v sedmih letih od dneva uveli® 
tve tega zakona pridobiti ustrezno strokovno izobrazbo srn > 
ki se zahteva za področje, na katerem bo opravljal inšPeK « 
sko nadzorstvo. 

S potekom roka iz prejšnjega odstavka inšpektorju ki s' 
pridobil visoke strokovne izobrazbe, ki se zahteva 
področje, kjer bo opravljal inšpekcijsko nadzorstvo, p<en 

delovno razmerje v inšpektoratu. 
■ 4oekff 

Določbe prejšnjih dveh odstavkov se ne nanašajo na in5f^ii 
torja, ki je na dan uveljavitve tega zakona v delovnem 
merju v organih tržne inšpekcije, ima srednjo ali viš]" , 
brazbo in še največ pet let delovne dobe do upokojitve. , 

Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov lahko nap 
log glavnega inšpektorja delo inšpektorja izjemoma opr 

tudi delavec z višjo strokovno izobrazbo in opravljenim' j 
kovnim izpitom za tržnega inšpektorja, če je do uvelja f| 
zakona opraljal delo inšpektorja najmanj deset let. (j 

si 

ki s"'1 S 

31. člen 

Inšpektorat opravlja delo v prostorih in s sredstvi, 
doslej uporabljali organi tržne inšpekcije. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se po s,an'n„sPj 
dan 31.12. 1994 prenesjo na Republiko Slovenijo. ObveZ

oS|Jf 
republike glede odplačila teh sredstev lokalnim skLJPn%( 
se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta republika in l°K Jf 
skupnost. 

O najemu ali odkupu prostorov iz prvega odstavka tega 
skleneta republika in lokalna skupnost pogodbo. 

m 

32. člen 
trii"' 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o ^ 
inšpekciji (Uradni list SRS, štev. 27/74). 

33. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1'1 H 
Republike Slovenije. 

Wj 

OBRAZLOŽITEV 

V predlogu zakona je celovito urejen položaj in delovanje 
tržne inšpekcije in sicer v skladu s pristojnostmi, ki so za tržno 
inšpekcijo določene v zakonu o trgovini, zakonu o varstvu 
konkurence, zakonu o cenah, zakonu o standardizaciji, 
zakonu o gostinski dejavnosti, zakonu o kontroli kakovosti 
kmetijskih in živilskih proizvodov o zunanjetrgovinskem pro- 
metu, zakonu o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakonu 
o prometnem davku, zakonu o merskih enotah in merilih, 
zakonu o kontroli predmetov iz plemenitih kovin in v številnih 
drugih predpisih, ki urejajo promet blaga in storitev (1. člen). 

Inšpekcijsko nadzorstvo je določeno v zakonodaji, ki ureja 
■ sistem državne uprave in v novem zakonu o upravi, kjer so 
urejena vsa tista skupna sistemska vprašanja, ki se nanašajo 
na vse inšpekcije. Predlagani zakon vsebuje vse tiste določbe, 
ki se posebej nanašajo na izvajanje inšpekcijskega nadzor- 
stva organov tržne inšpekcije, vsebuje pa nekatere določbe 
predloga zakona o upravi, kar je smotrno zaradi celovitosti 
ureditve tega področja in preglednosti zakona. 

Inšpekcijsko nadzorstvo se bo opravljalo v tržnem inšpekto- 
ratu, ki bo organ v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose 
in razvoj (2. člen), in ne kot doslej v organih na občinskih 

.ki 
nivojih, zato bo v skladu z navedeno rešitvijo o Pr't0kd 
zoper odločbe inšpektorata odločalo ministrstvo. Inšpe%) 
bo imel notranje območne enote, ki bodo predvidoma . 
Ijevale delo na istih območjih kot organi občinske 
špekcije. 

Predlog predvideva sodelovanje inšpektorata za 
pri pripravi predpisov s svojega delovnega področja r i 
vsem z namenom, da se oblikujejo takšni predpisi, ki ll 
tržna inšpekcija lahko učinkovito nadzirala (3. člen). 

Inšpekcijsko nadzorstvo na področju trgovine in oprt' 
storitev opravlja tržni inšpektor (6. člen). 

V 
Z namenom zagotoviti tekoče strokovno izpopolni6 a 
inšpektorjev, kar je nujno zaradi številnih različnih in 
nih predpisov, je v predlogu zakona določeno, da 
inšpektor poleg strokovnega izpita opravljati tudi Per>ff 
triletno preverjanje strokovne usposobljenosti (7. in 8- % 
Če inšpektor dvakrat zaporedoma ne opravi triletnega 
kusa strokovne usposobljenosti, se inšpektor razreši (9-0 

Ukrepi, ki jih vsebuje ta zakon, so po mnenju 
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1,1'fiši' saj so pripravljeni v skladu z zahtevami iz 
ttli Stev'ln' so primeri, da so tržni inšpektorji zaradi 
Jj i e zakonodaje, ki ne sledi hitrim spremembam razmer, jaf izvršitvi ukrepov, neučinkoviti. 

kC!„j'nKe morajo inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje 
folijskega nadzorstva (11. člen). Pri opravljanju inšpek- 

"" nadzorstva ima inšpektor pravico brez predhodnega 
'' Sio"'"3 ,er brez dovolienia stranke, ne glede na delovni čas, 'Mi v poslovne ali proizvodne prostore, v katerih se oprav- 

P'ioobitna dejavnost. Zaradi vse bolj pogostega pojava, da 
stanovanjskih prostorih opravlja pridobitna dejavnost, ki 

i Cril0ma nere9istrirana, je treba inšpekcijske preglede 
»m tuct' v stanovanjskih prostorih. Zavezanci inšpektor- 

"*'<>]/ r °Pravlianje inšpekcijskega pregleda velikokrat ne 
® vstopa v stanovanje. Za opravljanje pregleda v stano- 

ajfi Pros,oru si mora inšpektor v takšnih primerih, glede , r, i Men ustave, pridobiti odločbo pristojnega sodišča, pri 
m pa morata biti navzoči tudi dve priči (12. člen). 
m r 

J°9 zakona pooblašča inšpektorja da, v primeru, ko 
# [() 

n ali drug predpis ni uporabljen ali ni pravilno uporab- 
toffdi z odločbo, da je treba ugotovljene nepravilnosti 
fe""'' inšpektorju je dana možnost, da je odločba tudi 
y 7 takoj izvršljiva, če gre za izjemno nujne ukrepe (13. 
J' z°per izrečeno odločbo je dovoljena pritožba v osmih 

I bi °d dneva njene vročitve, novost v predlogu pa je tudi 
''da Pr'toiba zoper odločbo ne zadrži izvršitve (21. 

%čh odlo6ba le pomembna zato, ker narava inšpekcijskih l0, 
b tržnega inšpektorja zahteva takojšnjo veljavo npr. pri 

T!,fw določenega blaga iz prodaje, kjer mora prepoved 
"jJitbL?"0!' ne 9lede na to, ali se je zavezanec zoper odločbo 
' w"0rja pritožil ali ne. 

Hl^logu zakona so r0^j ki zadevajo dejanja inšpektorja 
a.s,ran'» skrajšani, vse z namenom doseganja hitrega 6 ii0n

a inšpekcijskih ukrepov. V tem primeru se določbe 
%a 0 sPlo^nem upravnem postopku, ki sicer velja za vsa 13 v inšpekcijskem nadzorstvu, uporabljajo subsidiarno. 
% ^ vsebuje tudi pooblastilo inšpektorja, da lahko v pri- 

u !ja' se opravlja gospodarske dejavnosti brez dovoljenja, 
^dločbo' s katero opravljanje te dejavnosti prepove. ,i Dnnh/ae#l7rt im h trti i/ nrimori i Ao rn n n en nI i n H,. ' Pooblastilo ima tudi v primeru, če se opravlja prido- 
% iavn°st v prostorih in z opremo, ki ne ustreza mini- tehničnim pogojem, predpisanim za to dejavnost (15. 

Pritožba zoper ti odločbi ne zadrži izvršitve. 

I0j -Or lahko predlaga tudi odvzem premoženjske koristi, 
'e zavezanec pridobil s storitvijo prekrška. 

»r>ju zakona o cenah prihaja do številnih kršitev obli- 
cen, inšpektorji pa v teh primerih ne morejo učinko- 

l pePati, ker zakon o cenah ne vsebuje ustreznih poobla- redlog zakona zato določa, da inšpektor lahko izda 
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odločbo, s katero stranki naloži, da cene oblikuje v skladu 
s predpisom. Inšpektor lahko tudi predlaga odvzem pozitivne 
razlike med predpisano in dejansko ceno, ki se po zakonu 
o prekrških šteje kot premoženjska korist (18. člen). 

Predlog zakona daje tržnemu inšpektorju pooblastilo, da 
v primeru, ko zavezanec prodaja blago, za katerega nima 
dokumentov od dobavitelja, s katerimi bi izkazal izvor blaga, 
takšno blago zaseže (19. člen). S to določbo se želi inšpektor- 
jem omogočiti učinkovitejše ukrepanje v primerih zelo razšir- 
jene prodaje na črno. 

Z namenom zagotavljanja varnosti zavezanca, lahko ta zah- 
teva od inšpektorja odložitev izvršbe, če meni, da bi mu 
z izvršbo odločbe nastala težko popravljiva škoda dokazati 
(22. člen). 

Da bi zapolnili vrzel od izdaje odločbe od njene izvršbe, je 
določeno, da ima inšpektor pravico pečatiti poslovne in proiz- 
vodne prostore, objekte ter naprave, v katerih se opravlja 
gospodarska dejavnost, ustaviti dobavo električne energije, 
vode in prekiniti telekomunikacijske zveze. Inšpektor lahko 
tudi naloži podjetjem, ki skrbijo za vzdrževanje, čiščenje ali 
urejanje javnih površin, da odstranijo reklame za izdelke, za 
katere je s posebnim predpisom prepovedano reklamiranje, 
da odstranijo reklamne panoje, svetlobne napise, izveske, 
plakate in drug reklamni material (23. člen). 

Novost je tudi določba, da mora inšpektor, ki pri stranki več 
kot dvakrat v šestih mesecih ugotovi, da ta opravlja pridobitno 
dejavnost v prostorih, ki ne ustrezajo minimalnim tehničnim 
pogojem ali da ta krši ukrepe določitve cen, podati predlog za 
odvzem dovoljenja pristojnemu organu, organ pa je dolžan 
inšpektorja v roku dveh mesecev obvestiti o ukrepu, ki ga je 
sprejel v zvezi z njegovim predlogom (24. člen). 

Glede na to, da ima dobra polovica inšpektorjev v organih 
tržne inšpekcije višjo strokovno izobrazbo, kar ni v skladu 
s predlogom zakona o upravi, v katerem je za inšpektorje 
obvezna visoka izobrazba, je v predlogu zakona določeno, da 
morajo tržni inšpektorji, ki imajo ali srednjo ali višjo izo- 
brazbo, 
pridobiti ustrezno visoko strokovno izobrazbo v sedmih letih 
od dneva uveljavitve tega zakona. Če si inšpektor ne pridobi 
ustrezne visoke izobrazbe, mu delovno razmerje preneha. 
Izjema so tisti inšpektorji, ki imajo do upokojitve še največ pet 
let delovne dobe in pa tisti, za katere tako predlaga glavni 
inšpektor, in sicer v izjemnih primerih in ob pogoju, da imajo 
najmanj deset let delovne dobe na tem delovnem mestu (30. 
člen). 

Predlagatelj bo predhodne določbe, ki se nanašajo na prev- 
zem inšpektorjev, delovnih sredstev, opreme, dokumenta- 
cije z občin, uskladil z zakonom o upravi, ki bo predvi- 
doma sprejet pred pripravo tega zakona za drugo branje. 
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Predlog zakona o REGIJSKEM PARKU ŠKOCJANSKE JAME - EPA 764 

- PRVA OBRAVNAVA _ 

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

- PREDLOGA ZAKONA O REGIJSKEM PARKU ŠKOCJAN- 
" SKE JAME, 

ki ga pišilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

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

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrtstvu za 
kulturo, 
- Mladen BERGINC, namestnik direktorice Zavoda Repu- 
blike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine- 

Predlog zakona o Regijskem parku Škocjanske jame 

UVOD 

I. OCENA STANJA 

1.1. Splošno 

Ustava Republike Slovenije v prvem odstavku 5. člena določa, 
da je dolžnost držav, da »skrbi za ohranjanje naravnega 
bogastva in kulturne dediščine ter tako ustvarja možnosti za 
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije«, in v drugem 
odstavku 73. člena, »da država in lokalne skupnosti skrbijo za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine«. 

Mednarodnopravna podlaga za izdajo zakona je Konvencija 
o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, ki oprede- 
ljuje mednarodne standarde in zahteve varstva dediščine. 
Jugoslavija jo je ratificirala leta 1974 (U. I. SFRJ, št. 56/74), 
v Sloveniji pa so načela varstva dediščine, ki so določena v tej 
konvenciji, vključena v zakonu o naravni in kulturni dediščini. 
Samo konvencijo je Republika Slovenija potrdila z notifikacijo 
nasledstva glede konvencij UNESCA (U. I. RS - Mednarodne 
pogodbe, št. 15 - 86/92, U. I. RS, št. 54/92). Ob tem je 
Skupščina Republike Slovenije dala tudi tole izjavo: »V sez- 
nam svetovne naravne in kulturne dediščine so vpisane Škoc- 
janske jame, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. 
V skladu z 11. členom 3. točko izjavljamo, da se strinjamo, da 
so Škocjanske jame še naprej na tem seznamu.« 

Predloženi zakon o parku Škocjanske jame je sistemsko uvrš- 
čen v veljavno zakonodajo s smiselno uporabo določil Zakona 
o naravni in kulturni dediščini (Ul. I. SRS, št. 1-3/81, 42/86, 8/90 
in U. I. RS, št. 26/92) ter Zakona o varstvu okolja (U. I. RS, št. 
32/93). Po svoji vsebini je predloženi zakon akt o razglasitvi 
kulturnega spomenika in naravne znamenitosti državnega 
pomena. 

Škocjanske jame pri Divači so že od začetkov modernih 
raziskav v 19. stoletju veljale za evropsko naravno znameni- 
tost. Raziskovali in omenjali so jih tudi že pred tem, tako npr. 
v antičnem času omenjajo stari viri ne le reko Reko, ampak 
tudi jame. Prvi znani poizkusi sledenja podzemeljske vode na 
svetu sploh so prav iz Škocjanskih jam: pater Ferrante Impe- 
rato (1550-1632) je I. 1599 s pomočjo »plovcev oz. plavja« 
skušal potrditi zvezo reke Reke v Škocjanskih jamah z izviri 
Timava. Vhod v jamo je podrobno opisal J. V. Valvasor leta 
1689 kot veliko naravno znamenitost v Slavi vojvodine 
Kranjske. 
Raziskave v 19. stoletju so pripeljale do tega, da je bila že I. 
1818 slovesno odprta prva turistična pot v Mahorčičevo jamo 
tik pod Škocjanom, nato leta 1821 v Tominčevo jamo v Veliki 
dolini. Podzemeljski vodni kanjon je bil raziskan od leta 1884 
do 1893, ko so za ogled odprli tudi notranjost jame. Leta 1932 
so bile razširjene in urejene poti skupaj z mostovi tako, da je 
bil možen turistični obisk od vhoda glavnega ponora reke 
Reke do umetnega predora v Globočak. 
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Po letu 1945 uvrščajo Škocjansko jame skladno s st- 
ureditvijo varstva naravne in kulturne dediščine med zna ,,, 
nitosti velikega in izjemnega pomena za Slovenijo 0nven'. 
najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, Ljubl|an 

1976). 

Škocjanske jame so bile kot naravi in kulturni sporn* 
zavarovane z občinskim aktom. Odlok o zavarovanju Skoči3 

skih jam (U. I. SRS, št. 17/80, 11/81, U. I. RS št.: 47/90)1; 
sprejela Skupščina občine Sežana leta 1980. Na podlagi 
je bilo območje vključeno v srednjeročne in dolgoročne I 
ske dokumente Občine Sežana, kakor tudi v dolgoročni 
Republike Slovenije do I. 2000, ki predvideva ustan°vl ■ 
Kraškega regijskega parka, katerega jedro bi bil prei'" 
park. 

Škocjanske jame so bile leta 1986 zaradi svojega izjem1 

pomena za svetovno dediščino vpisane v Seznam sveto*, 
dediščine pri UNESCU kot svetovno pomemben in <el 

jamski ter kraški spomenik. 

razširitvi! Ob sicer soglasni potrditvi je bil ta vpis povezan z 
zavarovanega območja nad znane podzemeljske prostor® (j, 
z izboljšanjem kakovosti reke Reke do vsaj II. kakovostni % 
razreda. 

j« 
S spremembo občinskega odloka I. 1990 je bilo območie,|, , 
delno razširjeno, vendar ne v celoti, tako da je del obrt1001 oj 
ostal še vedno nezavarovan. 

Čistost reke Reke se je po letu 1960 stalno slabšala, predvs«' % 
zaradi industrijskih odplak. Po vpisu v Seznam so bila sa"a^ jj 
ska dela pospešena. K sedanjemu dokaj dobremu stanj"® M 
največ pripomogli sprememba tehnološkega postop.^ 
podjetja Lesonit ter ukinitev proizvodnje Tovarne organ?*, 
kislin, v kar so bila vložena velika sanacijska sredstva- S* , 
delež sta k temu prispevala tudi odhod JLA in izprazn" "(i 
vojaških objektov v Ilirski Bistrici. 

Občina Sežana je skladno z veljavnim odlokom o zavaro"3 ^ 
Škocijanskih jam pooblastila za upravljanje tega naravnefl'^ 
kulturnega spomenika gospodarsko podjetje Hoteli, tur 0ii. 
in gostinstvo Sežana. Upravljalec se je glede na 5J[ V'p 
temeljno dejavnost, ki je opravljanje gostinskih in turist|C Jjr 
storitev, usmerjal predvsem v turistično ponudbe izrab«i sMr. 
menika ter skrbel za turistično pot, njeno varovanje in vod® 
po turistično zanimivem in dostopnem delu jame. Za "ra°5 

del spomenika, predvsem so tu mišljeni posamezni sta lfj, 
spomeniki, vsa tri naselja kakor tudi drugi posamezni ku! „A 
spomeniki ter naravne znamenitosti, ni v smislu ohranja™^ 
spodbujanja ter razvoja nihče skrbel. Na zavarovan jloj 
območju se prebivalstvo odseljuje in spomeniško zašći'Mj 
stavbe propadajo. Obstaja tudi problem nedovoljenih * 
denj. ^ 
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Na območju predlaganega parka stalno živi približno osemde- 
S8'prebivalcev. 

?'9anizacija za varstvo naravne in kulturne dediščine sicer 
J? . no izvajajo strokovni nadzor s ciljem spoštovanja var- nih režimov. Vendar to ne zadošča, ker je to delovanje 
valr no in razdrobljeno ter usmerjeno v kaznovanje in prepo- 
sn h do krS',ev *e prihaja. Pri preventivnem ukrepanju, Poabujanju in usmerjanju razvoja območja Škocijanskih jam 01 naravnega spomenika pa je občutna odstotnost dejav- 
na upravljalca. 

12- Opis regijskega parka škocjanske jame 

^lagani regijski park Škocjanske jame leži v jugozahod- 
5" delu Slovenije, na Matičnem (Klasičnem) krasu, na 
"jjfnočju ponora reka Reke, ob severozahodnem vznožju fliš- 
p,1 Brkinov, na vzhodnem robu uravnave Divaškega Krasa, 

'iagani park je v občini Sežana, krajevni skupnosti Divača. 

Jftnje, 2 občinskim odlokom zavarovano območje obsega 
* na. Predlagana je razširitev na 413 ha. 

'ocjanske jame oziroma škocijansk! jamarski sejem (dolžina 
jamskih rovov je 6 km, globina do najnižje točke je od 

Jodnega roba velike doline 230 m, od ponora reke Reke pa 
i., p) so največji in najbolj znani naravni pojavi pokrajine 
C (K|asični) kras ali Tržaški Kras (nemško Karst, italijan- 0 Carso). To je osrednji objekt klasično razvitega stiku 
' Prepustnega eocenskega fliša in prepustnih krednih in 
,'®0censkih apnencev. Z menjavanjem ponorov v geološki 
na!t .'ost' so na ,em s,iku nad podzemeljskimi votlinami 

»Zemeljskega skoraj 40 km daleč do izvirov Timava 
Javo) v Tržaškem zalivu (Italija). Zato so vhodi v Škocjan- 

6 lame in vrsta udornih vrtač ter 2,5 km dolg površinski, 
j 5Pnenec vrezani kanjon reke Reke smiselno povezani 

Sem škocjanskim jamskim sistemom. 

„'n°r reke Reke Deležova luknja je na nadmorski višini 315 
C*3 njim pa se začne vodna jama z 250 m dolgo Mahoriče- 
jjll° in Marinčičevo jamo, kjer so prvi obiskovalci jam priha- 
l <e v začetku 19. stoletja. V sredini rova je sto metrov visok 
5^'nski preduh Okroglica, ki pride na piano pri naselju 
■ °cian. To je pravzaprav ogromen naravni most, saj se reka 
JJ® na drugi strani spet pojavi v Dolini, veličastni udorni 
r^'i z navpičnimi in previsnimi stenami s 350 m dolžine, 300 
Miki ter 165 m 9,obine- Dolino pregrajuje naravni most [l '0v skedenj nad Malo in Veliko Dolino, po dnu pa teče reka 
w a z značilnimi slapovi in koriti. Na obodu udorne doline je 
^ iranskih vodoravnih rovov. Največja je Tominčeva jama, 
J® arheološko izjemno pomembna, pa tudi turistično odprta 

'• 1821. 

'■ številni vdori vseh starostnih faz. Jame so začetek 

9\ 

"admorski višini 270 m pred zahodno steno Velike doline 
tir (toJfeka dokončno izgine v podzemlje. Začne se 2 km dolg 

meljski kanjon, svetovna znamenitost, ki so ga začeli 
ildC"vati po I. 1884 in nato kmalu odprli za obiskovalce. 
kiPjj ^nneljska soteska je visoka od 50 do 144 m in široka od 
volijv 0 80 m, v njej je več dvoran, ki so imenovane po prvih 
tji ^

lskovalcih. Do leta 1990 se je jamski sistem končal s sifon- 
Mrtvim jezerom na nadmorski višini 215 m. Jamski 

|| aPljači so leta 1990 raziskali 20 m globok sifon, ki vodi iz 
4 fhesettijevega jezera v nov rov, ki pa se spet konča 
aV'°nom. V novih delih so odkrili tudi višji, suh rov, ki vodi 
f <aj, protj jugovzhodu. 

V u 
(^zemeljskem kanjonu je danes urejena 400 m dolga pot, 

iPVato čez Hankejev most prečka kanjon in vodi v 500 m dolg 
?n'i "reci1 Ski kapniški rov Tihe jame. Konec Tihih jam je z umetnim 
;t«. y°r°m povezan z udorno vrtačo Globočak zahodno od 
/"' ^'ia Matavun. 
jfi'll 
"'■Ck' pre,ok reke Reke izredno niha. Ob suši teče po soteski (l^en potok, največji pretok pa je tritisočkrat večji in 

uPaiini i : _i_x i. ' 1  —'• 1  K"    —'- C'avni valovi občasno zalijejo večino jame in vzhodne sote- 
(d. Pod Škocjanom. Takrat je reka Reka največja znana     ». .   ._i J _ nrA  3/ i. krnica na svetu s pretokom do 250 m3/sek. 
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Park sodi v submediteransko fitogeografsko območje. Sistem 
udornic, podzemeljskih jam in ponor reke Reke ustvarjajo 
edinstven ekosistem zaradi posebnih mikro podnebnih raz- 
mer, kar je svetovno znana posebnost. Tako npr. na izredno 
majhni razdalji (60 m) uspevajo sredozemski predstavniki 
(npr. Adiantum capillus - veneris, venerini laski) in reliktne 
alpske vrste (npr. Primula auricula, alpski jeglič). Znanih je 
okoli 350 rastlinskih vrst poleg izredno pestrih mahov (108 
vrst). 

Med vrstami z Rdečega seznama ogroženih praprotnic in 
semenk Slovenije (Varstvo narave, 14-15, 1989, Ljubljana) 
uspeva v parku devet taksonov, ki jih vse uvrščamo v katego- 
rijo IUCN redkih vrst za Slovenijo. Med njimi izstopa Oro- 
banche hederae, saj je bil najden v Sloveniji le v Veliki Dolini. 

Zoološko je območje slabše raziskano. V podzemeljskih 
jamah so do zdaj našli šest vrst netopirjev. Troglobiontsko 
(jamsko) živalstvo je prav tako le delno raziskana; v sistemu 
podzemeljske Reke živi tudi endemični Proteus anguinus, 
vendar še ni bil najden v Škocijanskih jamah. Te jame so locus 
tipicus za kopenskega izopodnega raka Triskoniscus stam- 
meri (edini v Sloveniji). 

Na zavarovanem območju so tri manjša naselja s tipično 
kraško arhitekturo: Škocjan, Betanja in Matavun s skupno 80 
prebivalci in 30 domačijami. Ovrednotenih je več stavbnih 
spomenikov, predvsem celotno naselje Škocjan kot urbani- 
stični spomenik ob cerkvi sv. Kancijana. Na zavarovanem 
območju je 37 arheoloških območij in lokacij (naselbine, 
grobišča in jamska najdišča). 

Nekaj izjemnega je gradišče Škocjan, ki je bilo utrjeno naselje 
že v železni dobi; delno ohranjeno je še obzidje z edino 
dostopne južne strani. Ostanki antične materialne kulture 
pričajo, da je tod stala rimska utrdba; podobno je bil Škocjan 
močna taborska utrdba med turškimi vpadi. 

V neposredni okolici Škocjana je znanih pet prazgodovinskih 
grobišč, v Veliki Dolini pa sta Tominčeva jama in Ozka špilja 
dve znani najdišči, poseljeni od mezolitika do zgodnjega 
srednjega veka. Iz obdobja halštata sta izjemno znani Velika 
in Mala jama na Prevali (v jugozahodnem delu parka) s kultur- 
nimi ostalinami železne dobe. 

Konec prejšnjega in na začetku tega stoletja so v Škocjanskih 
jamah uporabljali posebno tehniko nadelave potov, in to 
predvsem v raziskovalne namene. Jamski vodniki, domačini, 
so klesali v jamske stene stopnice in steze, zabijali kline, 
nosilce in opore. S pomočjo takšne tehnike so dosegli sko- 
rajda nedostopne rove in dele jame ter tako prodrli do sklep- 
nega sifona in priplezali v Tihe jame. Mačja brv je npr. preč- 
kala Hankejev kanal tik pod stropom 90 m nad reko Reko. Tak 
način raziskav je bil edinstven v podzemlju, ostanki klesanih 
steza in stopnic so zato izjemen ostanek te tehnike, tehnični 
spomenik, vreden občudovanja in zaščite. 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Glede na sprejeto Konvencijo o varstvu naravne in kulturne 
dediščine je Slovenija na državni ravni dolžna varovati vred- 
note naravne in kulturne dediščine. Mednje nesporno spadajo 
Škocjanske jame, kar dokazuje tudi vpis v Seznam svetovne 
dediščine UNESCA, za katerega veljajo izjemno stroga in 
selektivna izbirna merila. Ta so bila ob vpisu Škocjanskih jam 
v Seznam dodatno povezana še z izpolnitvijo pogojev za 
razširitev območja in dvig kakovosti vode reke Reke. Ob 
notifikaciji nasledstva konvencij UNESCA se je Slovenija 
zavezala, da jih bo uresničila in tako zagotovila varovanje 
območja Škocjanskih jam skladno z mednarodnimi zahtevami 
in standardi, veljavnimi za svetovno dediščino. Zato zdaj 
veljavni način zavarovanja Škocjanskih jam kot naravnega in 
kulturnega spomenika ne ustreza potrebam zavarovanja ne 
po obliki in ne po vsebini. 

Glede na svetovni pomen Škocjanskih jam je neustrezen 
sedanji občinski način zavarovanja. Namesto njega je treba 
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vzpostaviti in zagotoviti državno skrb in odgovornost. Neu- 
strezna je tudi oblika zavarovanja (naravni in kulturni spome- 
nik). Medsebojni preplet naravnih vrednot in kulturne dediš- 
čine in njihova vsestranska povezanost z življenjem in razvoj- 
nimi potrebami domačinov, splošnimi interesi naravovar- 
stvene vzgoje in izobraževanja, raziskav, turizma in populari- 
zacije zahtevajo celovitejšo pravno in institucionalno dru- 
gačno obliko varstva. Take in podobne potrebe presegajo 
sposobnosti in pristojnosti katere koli druge skupnosti razen 
državne. Samo ta bo lahko z najvišjo avtoriteto sprejetih 
odločitev jamčila uresničevanje mednarodnih zahtev in pogo- 
jev ter varstvo Škocjanskih jam ob hkratnem zagotavljanju 
ukrepov za primeren razvoj tega območja. Razglasitev tega 
območja za regijski park je temu najbolj primerna formalna in 
vsebinska oblika. 

Današnji upravljavec Škocjanskih jam je gospodarsko 
podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana in se trenutno 
lastninsko preoblikuje. Skladno s četrtim odstavnkom 2. 
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je treba 
pri lastninjenju upoštevati izključitve in omejitve glede mož- 
nosti pridobivanja lastninske pravice, ki so določene v drugih 
zakonih. Ker veljavni zakon o naravni in kulturni dediščini 
v 51. členu določa, da ni dopustno odtujiti spomenika ozi- 
roma znamenitosti, ki je v javni oziroma družbeni lasti, je 
treba družbeno lastnino, povezano s Škocjanskimi jamami 
kot razglašenim naravnim in kulturnim spomenikom, obrav- 
navati kot javno lastnino in ji določiti titularja. 

Postopek lastninjenja tega turističnega podjetja je zato treba 
prilagoditi temu posebnemu položaju in pri tem upoštevati 
tudi nekatere posebne okoliščine dosedanjega gospodarjenja 
s Škocjanskimi jamami kot turistične zanimivosti. Pri tem je 
treba omogočiti pogoje za najvišjo kakovost turistične 
ponudbe ob hkratnem vzgojnem in izobraževalnem pomenu 
take svetovno pomembne naravne znamenitosti. V zakonu bo 
treba določiti lastninsko pravico na spremljajočih nepremič- 
ninah in opremi, namenjeni obisku Škocjanskih jam. 

Za nadzor spoštovanja in uresničevanja varstvenih režimov, 
stalno spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot in 
kulturne dediščine, izvajanja raziskovalnih programov in za 
spodbujanje varstvu primernega razvoja tega območja (izbolj- 
šanje življenjskih razmer, obnavljanje kulturne dediščine idr.) 
je treba ustanoviti javni zavod kot posebno strokovno organi- 
zacijo za upravljanje parka. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA TER GLAVNE REŠITVE 
3.1. Temeljni cilji in načela zakona 

Temeljni cilj in načelo zakona sta za prihodnje rodove - čim 
bolje ohraniti naravne vrednote in kulturno dediščino naci- 
onalnega in svetovnega pomena. 

Cilji in načela zakona so: 

1. ustrezno in učinkovito varstvo, raziskovanje in razvoj 
območja Škocjanskih jam; 

2. izpolnitev obveznosti, ki jih je Republika Slovenija prevzela 
s sprejemom Konvencije o varstvu naravne in kulturne dediš- 
čine in izjavo o notifikaciji nasledstva glede konvencij 
UNESCA; 

3. izpolnitev zahtev UNESCA glede razširitve zavarovanega 
območja in čistosti vode, danih ob vpisu Škocjanskih jam 
v Seznam UNESCA; 

4. zagotovitev strokovnega upravljanja parka, vzgoje in izo- 
braževanje ter opravljanje turističnih storitev najvišje kako- 
vosti ; 

5. zagotovitev možnosti za obstoj in razvoj domačega prebi- 
valstva na tem območju; 

6. varstvenim zahtevam prilagojena izpeljava postopka lastni- 
njenja družbene lastnine na zavarovanem območju. 

3.2. Glavne rešitve 

Za Škocjanske jame, izjemno pomemben del naše naravne in 
kulturne dediščine, bo s sprejemom zakona o regijskem 
parku kot najprimernejšo obliko akta o razglasitvi, ki ustreza 
tudi mednarodnim zahtevam, dana zadovoljiva podlaga za 
učinkovito in uspešno varstvo in temu prilagojen razvoj zava- 
rovanega območja. S tem bo zadoščeno tudi zahtevam 
UNESCA, za zavarovanje spomenikov, uvrščenih v seznam 
svetovne dediščine UNESCA, s pravnimi akti, individualno 
sprejetimi na najvišji državni ravni. 

Regijski park je glede na zakonske opredelitve in vsebinske 
možnosti edina primerna varstvena kategorija zavarovanega 
območja, ki zadošča vsem zahtevam za učinkovito ohranjanj® 
vrednot območja Škocjanskih jam ob hkratnem uresničeva- 
nju drugih z varstvom skladnih interesov. V ospredju tega 
območja je namreč povezanost območij prvobitne naravne m 
kulturne krajine s svojstveno kulturno dediščino v tipi^n0 

pokrajinsko in naravno celoto. Na ta način bo s predlaganim 
povečanjem zavarovanega območja hkrati tudi zadoščen" 
zahtevam UNESCA. Ob tem bo opredeljen družbeni odnos do 
vseh posebnosti in izjemne lepote »naravnega spomenik2 

Škocjanskih jam«, kot so navedene v obrazložitvi vpisa v Sez- 
nam svetovne dediščine. 

Regijski park bo združeval in zagotavljal ustrezen razvoj Pr^' jj 
vsem izredno značilne in v svetovnem merilu neponovljiv® | 
kraške pokrajine, ko je na enem mestu največ strnjenih kra- f 
ških pojavov, skupaj s spletom jam, udornih vrtač, posameZ' ^ 
nih kulturnih spomenikov ter vsa tri naselja, kot dela kulturne ^ 
dediščine. Enkratna zastopanost rastlinstva in živalstva, zdru- 
ženega v neposnemljivem sožitju na izredno majhnem 
področju pomeni izpolnitev pogoja, opredeljenega z zako- 
nom, da so regijski parki namenjeni predvsem ohranjanj 
naravnih ekosistemov, vzgoji in izobraževanju, pa tudi ustro- 
jeni rekreaciji. 

Zaradi svoje velike odvisnosti od obstoječih in možnih ek0'0' 
ških rizičnih dogajanj v bližini zavarovanega območja o 
določeno zunanje vplivno območje parka predvsem v Pore L 
reke Reke, kjer so prepovedani vse dejavnosti in posegi, k 
lahko ogrozijo park. 

k 

Z ustanovitvijo javnega zavoda kot posebne strokovne organ 
zacije za varstvo parka in opravljanje nekaterih posebni 
nalog varstva parkovnih vrednot bo to zavarovano obrnocJ 
dobilo upravljavca, ki bo zagotavljal ohranitev, pa tudi str" 
kovno predstavitev zavarovanega območja. 

S prehodom sedanjega družbenega premoženja na obmoćjjj 
parka v javno lastnino, katere upravitelj bo država, b°5' 
zagotovljeni pravna in ekonomska podlaga za vzdrževanje1 

zagotavljanje laho finančnih kakor tudi drugih ukrep01 tjjj 
potrebnih za ohranitev in razvoj tega območja. 

Gospodarsko podjetje, ki je delo zavarovanega obmo^ij Jjj 
upravljalo do zdaj in zgradilo nekatere pretežno turistih ^ 
objekte, bo imelo po izpeljanem postopku lastninjenja 0 ^ 
izpolnjevanju pogojev za podelitev koncesije prednostno Pra ^ 
vico do prave podelitve koncesije. ^ 

f 
IV. Finančne in druge posledice zakona ^ 

Menimo, da bi kot neposredno finančno posledico sprej®'^ ^ 
tega zakona morali iz državnega proračuna zagoto' 
16.000.000 tolarjev. V tem znesku so ovrednoteni ustanovi S 
javnega zavoda in potrebna sredstva za njegovo delovanje»' 
1994. V novoustanovljenem javnem zavodu bi potrebovali* \^ 
opravljanje vseh v zakonu določenih nalog skupaj z nadzor0 ^ 
službo od 6. do 7 redno zaposlenih. 

"eij 
se 

Druge posledice tega zakona ne pomenijo neposredne^ 
finančnega bremena za državni proračun. Gre predvsem 1 

posredne finančne mehanizme, ki so ključnega pomena -
li 

:voia 
uresničitev ciljev zavarovanega območja in hkratnega raz'- :(i 
domačega prebivalstva. Te mehanizme mora zagotov 

država zlasti z ustrezno davčno zakonodajo in temu priia9 
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ieno socialno politiko. Zastavljeni cilji bodo deloma doseženi 
6 s stalno prisotnostjo ter skrbjo za področje kakor tudi 
upoštevanjem prednostnih nalog tega območja na drugih 

Področjih, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, turizem ipd. 

jjrtava bo torej zagotavljala vključevanje razvojnih, tudi soci- 
. n'h sestavin, ki pa so namenjene za izboljšanje življenjskih 
,J?el°vnih razmer domačinov, tudi obnavljanje stavbne 

diščine ter oživljanje tradicionalnega kmetijstva v povezavi 
'"^stičnim razvojem. 

Cedilo členov 

Sl>l-OŠNA DOLOČBA 

1-člen 
(nameri zakona) 

^"lenom da se ohranijo in raziskujejo izjemne geomorfolo- 
. Qe°loške in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene 
|Jnske in živalske vrste, paleontološka in arheološka naj- 
ina* etnološke in arhitekturne značilnosti in kulturna krajina 
nsk K0t°vij° možnosti za ustrezen razvoj, se območje Škoc- 
(o? 'am s <em zakonom razglasi za regijski park z imenom cianske jame (v nadaljevanju: park). 

^varovana območja 

2. člen 
(meja parka) 

5.1 
°bsega območje znotraj meja: 

5no tik pod vasjo Gradišče pri Divači na severnem zgor- 
j '°bu udornih dolin Lisičina in Sapendol, proti vzhodu 
godnega roba doline Dola in nato po robu skalnih sten 
„ obom vasi Brežec v vzhodno pobočje Dola, se po sredini 
Scia dvigne do vrhnjega roba sten desnega (severnega) 
■ "Reke, tako da je Jama nad Malni še v zavarovanem 

nato poteka meja proti jugovzhodu po severnem 
i«. Soteske severno tik ob ruševinah gradu Školj, spet 

P° zgornjem robu soteske vse do točke jugozahodno 
(Asi Pamlje, se strmo spusti navzdol do kolovozne poti 
H Fameljskim mlinom in jezom na Reki, se nadaljuje po 
iJosu do mosta čez Reko med Vremskim Britofom in 

Ni; od tam gre meja proti zahodu po zgornjem robu 
Reke in zajema spodnji del iztočne soteske Sušice, 

i. ' severno do vasi Naklo, 
i« S> 

tam zavije z roba na kraško 
i'®'0 na zahod in jugozahod, kjer obkroži udorno dolino 
£?ak ter pride do meje katastrske občine Naklo, po njej 

'' *y.r9'avni kolovoz med Matavunom in Danami, zavije proti 
|L j*#hodu in severu ter obkroži udorno dolino Globočak, 
j, "a so Velika in Mala jama na Prevali ter jama Škrlica še 
ljt:J

rovanem območju; nato gre meja do križišča poti na 
i,l ^atavun - Divača od tod 500 m proti zahodu do magi- 

. L 6 ceste Divača - Kozina, nato gre po njenem vzhodnem 
'I3 Proti severozahodu 300 m ter doseže mejo katastrskih 

J; ^aklo - Divača, tam jo preči v ravni črti v smeri sever 
:®i JpOzahod v dolžini 350 m, kjer se obrne proti vzhodu že 

Lcoste Divača - Dolnje Ležeče; meja gre tik južno od 
i i la Dolnje Ležeče v smeri jugovzhod, tako da poteka meja 
CVernem in vzhodnem robu udornih vrtač Bušljevec, 
tki h in Jablane. Me]a območja se tako konca na začetni "k pod vasjo Gradišče pri Divači. 

If|4j 

3. člen 
(vplivno območje) 

^varovanega območja parka je vplivno območje parka. 

4. člen 
(posebej zavarovani deli parka) 

Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma 
estetske vrednosti so v parku posamezni deli nepremične 
naravne in kulturne dediščine s tem zakonom posebej zavaro- 
vani. 

S. člen 
(naravni spomeniki) 

Kot naravni spomeniki so zaradi svojih posebnih značilnosti 
kot vzorčni primer nekega naravnega pojava zavarovani tile 
deli parka: 

1. Mala in Velika Dolina do roba udorne doline; 
2. brezno Okroglica; 
3. stene in bregovi zatočnega dela soteske reke Reke v dolžini 
in širini 150 m pred vhodom v Mahorčičevo jamo; 
4. podzemeljske jame na območju parka: 
- Škocjanske jame (škocjanski jamski sistem); 
- Velika jama na Prevali (Mušja jama); 
- Mala jama na Prevali; 
- jama Škrlica; 
5. Kapnik pri Divači. 

6. člen 
(kulturni spomeniki) 

Deli nepremične kulturne dediščine parka, ki se zaradi svoje 
posebne vrednosti razglasijo za kulturne spomenike, so: 

1. območja naselbinskih spomenikov: 
- (1) naselje Škocjan; 
- (2) naselje Betanja; 

2. arheološka nahajališča: 
- (3) Tominčeva jama; 
- (4) Ozka špilja; 
- (5) Czoernigova jama; 
- (6) Jama nad Jezerom; 
- (7) Luknja v Lazu pod Matavunom; 
- (8) Gradišče Škocjan; 
- (9) Nekropola Ponikve; 
- (10) Nekropola pod Matavunom; 
- (11) Pečina v Sapendolu; 
- (12) Jama na Sokolaku; 
- (13) Velika jama na Prevali; 
- (14) Mala jama na Prevali; 
- (15) Ledina Stojance pri Betanji; 
- (16) Nekropola Za griči; 
- (17) Nekropola pod Brežcem; 
- (18) Nekropola pri vasi Naklo; 
- (19) Tabor nad Škofijami; 

3. stavbni spomeniki: 
- (20) Matavun, domačija, h. št. 8; 
- (21) Matavun, domačija, h. št. 10; 
- (22) Matavun, ledenica pri hiši št. 4; 
- (23) Škocjan, domačija, h. št. 4 in 5; 
- (24) Škocjan, domačija, h. št. 7; 
- (25) Škocjan, nekdanja kaplanija; 
- (26) Škocjan, kamniti komunski vodnjak; 
- (27) Škocjan, p.c. sv. Kancijana; 
- (28) Betanja, domačija, h. št. 2; 
- (29) Famlje (Goriče), razvaline gradu Školj; 
- (30) stavbe v Malnih, Brežec; 

4. obeležja: 
- (31) Škocjan, pokopališče in stari nagrobniki na pokopa- 
lišču; 
- (32) Škocjan, nagrobnik J. Mahorčiču ob cerkvenem ob- 
zidju; 
- (33) Matavun, obeležje na prekladi na Tominčevi poti, 
posvečeno cesarju Avgustu Francu I.; 
- (34) Matavun, obeležje raziskovalcem v Schmidlovi dvorani; 
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- (35) Matavun, spomenik padlim borcem in žrtvam fašizma; 
- (36) Škocjan, Hankijev grob; 
- (37) kamniti smerokaz na križišču stare poti Dolnje Ležeče 
- Lokev. 

7. člen 
(meje na kartah) 

Meje območja parka iz 2. člena tega zakona ter območij 
naravnih in kulturnih spomenikov iz 4. in 5 člena tega zakona 
so določene na topografski karti in pregledni katastrski karti 
(PKN) v merilu 1:5.000. 

Vplivno območje iz 3. člena tega zakona je označeno na 
temeljni topografski karti v merilu 1:25.000. 

Meje območja parka iz 2. člena tega zakona so zarisane na 
karti v merilu 1:25.000, ki je priloga tega zakona. 
Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve izvede v zemlji- 
škokatastrskih načrtih meje na podlagi meja na kartah iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, ki jih hrani ministr- 
stvo, pristojno za naravne vrednote (v nadaljevanju: ministr- 
stvo). 

III. VARSTVENI REŽIMI 

B. člen 
(režim na vplivnem območju) 

Na vplivnem območju so prepovedani posegi oziroma dejav- 
nosti, ki bi lahko posredno ali neposredno ogrozili obstoj 
parka. 

Škodljivi vplivi na vplivnem območju parka so posegi oziroma 
dejavnosti, ki lahko povzročijo slabšanje kakovosti reke Reke 
ali spremenijo obstoječi vodni režim. 

9. člen 
(režim v parku) 

Na celotnem območju parka je prepovedano: 

1. opravljati kakršna koli gradbena ali zemeljska dela zunaj 
območij naselij razen primerov, določenih v 2. odstavku tega 
člena; 
2. odlagati pri gradnjah ali prenovitvah odkopani material na 
površine, ki niso za to posebej določene; 
3. izvajati posege, ki spremenijo podobo značilne kulturne 
krajine in spreminjajo namembnost zemljišča« razen v območ- 
jih naselij; 
4. raziskovati ali izkoriščati mineralne surovine; 
5. odvzemati mivko, prod in kamenje iz struge ali bregov 
Reke; 
6. graditi objekte namenjene vojaški rabi, in uporabljati 
območja za vojaške dejavnosti; 
7. spreminjati stanje vodnega režima reke Reke; 
8. obremenjevati zrak čez dovoljene meje; 
9. odmetavati ali odlagati odpadke vseh vrst zunaj za to 
določenih in ustrezno urejenih krajev; 
10. izpuščati na površje, v kraško podzemlje ali v vodotoke 
onesnaženo vodo, naftne derivate ali druge tekoče odpadke; 
11. kuriti na prostem ali v bližini gozda, razen na urejenih 
kuriščih, v gozdu, ki je posebej požarno ogrožen pa uporab- 
ljati odprti ogenj; 
12. prevažati nevarne snovi; 
13. uporabljati motorna vozila vseh vrst, razen intervencijskih 
vozil in kmetijsko gozdarskih strojev drugje, razen na javnih 
cestah: 

1. od križišča na magistralni cesti Kozina - Postojna čez 
Matavun do Vremskega Britofa, 
2. po odcepu s te ceste do umetnega vhoda v škocjanske 
jame v dolu Globočak, 
3. po cesti od odcepa ceste Matavun - Betanja do križišča 
s cesto Divača - Famlje; 

70 

14. spreminjati vegetacijske združbe s saditvijo neavtohtoni" 
vrst; 
15. požigati travniške in pašniške površine ter sežigati rastlin* 
ske ostanke na njivah brez nadzorstva polnoletne osebe; 
16. uporabljati agrokemična sredstva za zatiianje in unifie« 
nje rastlin ali živali zunaj obdelovalnih zemljišč (vrtovi, njiv®;. 
17. ubijati in loviti prosto živeče živali, razen nezavarovani 
lovnih vrst divjadi, ter jih prenašati, zastrupljevati, zadrževa 
v ujetništvu ali vznemirjati; , 
18. nabirati prosto rastoče rastline ali njihove dele v komert' 
alne namene; 
19. vnašati osebke neavtohtonih živalskih vrst; 
20. postavljati reklamne panoje, razen informacijskih ozn« 
za potrebe parka; 
21. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila ali bival" 
prikolice zunaj za to določenih prostorov; .jj 
22. kuriti ogenj ali pripravljati žerjavico zunaj za to določen 
in urejenih prostorov; 
23. nenadzorovano obiskovati jame. 

Zaradi potreb razvoja parka in tam živečih prebivalcev so jj® 
glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka v območju P3' 
ob soglasju ministra, pristojnega za naravne vrednote i 
nadaljevanju: ministra), izjemoma dovoljeni tile posegi v P' 
stor: 

- gradnja infrastrukturnih objektov ali naprav za 
(električne, vodovodne, kanalizacijske naprave); 

- obnova obstoječih cestnih ali gradnja manjših 
novih cest ali gradnja nove turistične pešpoti; 
- obnova in utrjevanje jezov in brežin na Reki zunaj 
skih jam; 
- prenova in nadomestitev obstoječih stavb; 
- uporaba peskokopov in kamnolomov za lastne 
prebivalcev parka. 

odsek"' 

ŠkociJ|V 

i. 

Postavitev naprav, potrebnih za spremljanje stanja v Par^l!l J 
ne šteje za kršitev prepovedi v smislu prvega odstavka 
člena. 

* 

10. člen 
(režim na območju naravnih spomenikov) 

Poleg prepovedi iz 9. člena tega zakona je na območju 
nih spomenikov prepovedano tudi: 

1. spreminjati oblikovitost in sestavo površja z zemeljs|<i,T'' ^ 
deli; 
2. izkopavati, nabirati in odnašati petrografske, min 
in paleontološke vzorce; 
3. uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvorb6 

drugi inventar jame; 
4. minirati; 
5. kakor koli onesnaževati stene, strop in tla jame; JL. 
6. izkopavati, nabirati in odnašati posamezne primerke' 
linskih vrst, razen sanitarne sečnje ob vhodu v jamo; 
7. postavljati samostojno stoječe drogove in antene; j t,' 
8. povzročati hrup, ki presega 45 Leq (dBA), razen pri t,r 
dejavnostih vzdrževanja parka; 
9. metati kamenje in druge predmete v jamska žrela ali v11 J? 
in prepade; jjg 
10. opravljati posege, ki lahko ogrožajo vhode in D"* ^ 
okolico jam; ^ 
11. snemati v jamah. in' 

Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka lahko 'Tlir'j! 
zaradi znanstvenoraziskovalnega dela dovoli raziskov,^- 
organizaciji ustrezne postopke in dela, kot npr.: je"1 v 
petrografskih, mineraloških in paleontoloških vzorcev, 
ranje primerkov rastlinskih vrst ter odlov posameznih 21 

skih osebkov. 

Ne glede na prepoved iz prvega odstavka lahko i71^ l)v, 
dovoli snemanje v jamah pod pogoji, ki jih podrobneje o° L 
v podzakonskem predpisu. 
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11. člen 
(režim na območju kulturnih spomenikov) 

Ob upoštevanju prepovedi, navedenih v 9. člen 
■ Iom3 zakona' ve'ia na območju kulturnih spomenikov pri Polenih posegih ta varstveni režim : 

območju naselbinskih spomenikov Škocjan in Betanja 
d«.ei).avlia v tradicionalnem slogu po ureditvenem načrtu ter 

i konservatorskih smernic; 

območju arheoloških nahajališč se v omejenem obsegu 
erT|sko arheološko raziskuje, pri čemer je treba pred 

*lrn Posegom: 
8 , daviti predhodno zavarovalno arheološko raziskovanje, 
u ih«a9' katerega se izdelajo smernice za nadaljnjo upo- h °° zemljišča; 

'edK°t0V'ti spremljevalni arheološki nadzor z možnostjo za 
t,: 0 zaščitnih raziskav ob večjih arheoloških najdbah, in 

^ " *a vse območje parka; 

|! spomeniki in obeležja se varujejo v izvirni podobi, 
fp er nai b°do posegi namenjeni predvsem konservaciji 

y tet avrac'i' kulturnega spomenika oziroma spremembi »eznih gradbenih posegov; 

l2 l?L
ele*ta se ohranjajo na sedanji lokaciji z možnostjo muze- 

,Ske obravnave. 

12. člen 
(soglasja) 

L 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) sprejema 

°rskoizvedbene načrte v parku po predhodnem mnenju l|nih lokalnih skupnosti. 

$Si«enia za posege v prostor na območju parka izdaja 
)J,|

6r, pristojen za posege v prostor, v skladu s predpisi 
pj?niu prostora, na podlagi soglasja ministra, pristojnega aročje naravnih vrednot. 

inu . 
(ov -la iz prejšnjega odstavka na območju kulturnih spome- lzdaja minister, pristojen za področje naravnih vrednot 

asju z ministrom, pristojnim za kulturno dediščino. 

,JW 

iC ;Var STVO IN RAZVOJ 

13. člen 
(program varstva In razvoja) 

ta" /bor sprejme na predlog vlade Program varstva in la Škocjanskih jam za tri leta. 
,(, |y 

i ne sestavine Programa varstva in razvoja Škocjanskih 
As*' c.e|ovita ocena stanja v parku, cilji varstva in razvoja 

,nil uresničevanja teh ciljev, ocena stanja na vplivnem 
parka in določitev ukrepov za izboljšanje in prepre- 

^tJ* škodljivih vplivov, načini uresničevanja razvoju parka 
(Plene davčne in drugih spodbujevalnih politik, subven- 
C"''8, nac)omestil in spodbujevalne posojilne politike predvidenimi postopki, potrebna sredstva in viri teh 
W®v. prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in 
Hi jh posegov v parku, določitev za park primernih dejav- 

$ 

smernice za njihov razvoj. 
r DQ programa iz prejšnjega odstavka sprejme javni . o1 c>wyiuiiiu >a- uuoiuiitu VJIIIV letni program varstva in razvoja Škocjanskih jam. 

Si S 

14. člen 
(odškodnine) 

k Ugotavlja sredstva za odškodnine fizičnim osebam, 0rn nepremičnin na zavarovanem območju, če se jim 

zaradi omejitev in prepovedi tega zakona bistveno poslabšajo 
obstoječi pogoji gospodarjenja in jih ni mogoče nadomestiti 
s primerno dejavnostjo v okviru varstvenega režima v parku. 

Višina odškodnine se določi na podlagi zahtevka upravi- 
čenca. O zahtevku odloči v upravpem postopku minister. 
Zoper njegovo odločbo ni mogoč upravni spor. Upravičenec 
lahko v 30 dneh po prejemu odločbe zahteva, da višino 
odškodnine določi sodišče v pravdherji postopku. 

Odškodnina je lahko v obliki enkratnega nadomestila oziroma 
v obliki letne rente. 

JAVNI ZAVOD 
.E 

tifiil H; 

15. člen 
(ustanovitev) 

Vlada ustanovi javni zavod kot posebno strokovno organiza- 
cijo za upravljanje parka in opravljanje s tem povezanih stro- 
kovnih, tehničnih ter nadzornih nalog. 

16. člen 
(dejavnost) 

Javni zavod opravlja v okviru javne službe te dejavnosti: 

1. pripravlja predlog programa varstva in razvoja parka na 
podlagi usklajenih planov posameznih dejavnosti (kmetijstvo 
in gozdarstvo, gospodarstvo in tradicionalne obrti, vodno 
gospodarstvo, promet in zveze, turizem in varstvo naravne in 
kulturne dediščine) na območju parka; 
2. opravlja posebne strokovne naloge varstva naravne in kul- 
turne dediščine na območju parka; 
3. sprejema letne programe varstva in razvoja Škocjanskih 
jam in opravlja tam določe naloge; 
4. stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot in 
kulturne dediščine v parku; 
5. pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in oprav- 
ljanje vzdrževalnih ukrepov skupaj z drugimi strokovnimi or- 
ganizacijami; 
6. usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in organizira 
raziskovalno delo; 
7. sodeluje pri mednarodnih projektih ob predstavitvah in 
strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih 
projektov; 
8. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomeni- 
kov in znamenitosti na območju parka; 
9. upravlja nepremičnine v skladu z aktom o ustanovitvi jav- 
nega zavoda; 
10.skrbi za strokovno predstavitev parka in organiziranje izo- 
braževanja; 
11. sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku, jim 
strokovno pomaga in svetuje, 
12. pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku; 
13. vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in opravlja 
vodniško službo po parku. 

17. člen 
(javna pooblastila) 

Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja javni zavod 
v okviru javnih pooblastil še te naloge: 

1. vodi informacijski center; 
2. zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke; 
3. uresničuje predkupno pravico lokalne skupnosti in države 
do nakupa spomenikov in znamenitosti v parku; 
4. nadzira izvajanje varstvenih režimov v parku; 
5. opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije. 

18. člen 
(organi) 

Javni zavod ima te organe: 
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1. svet zavoda, 
2. strokovni svet, 
3. direktor. 

19. člen 
(svet) 

Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda, ki ima 
predsednika in šest članov sveta. Predsednika in tri člane 
sveta imenuje vlada, tako da je eden od njih predstavnik 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, enega člana izvo- 
lijo izmed sebe delavci javnega zavoda, ki opravljajo dejav- 
nost, zaradi katere je bil javni zavod ustanovljen, enega člana 
imenuje pristojna občina, enega člana imenujejo skupaj 
vaške skupnosti Matavun, Škocjan in Betanja. 

25. člen 
(podeljevanje koncesije) 

Minister podeljuje koncesije za uporabo delov ali celotne?' 
parka na podlagi javnega razpisa s koncesijskim aktom. 

Pogodba o koncesiji mora biti oblikovana na podlagi 23.il®'! 
zakona o varstvu okolja. Sklene se za določen čas z "i° 
nostjo za razveljavitev, če koncesionar ne spoštuje pogoie 

določenih z zakonom, aktom o koncesiji in pogodbo. 

V postopku podeljevanja koncesije se smiselno upoš'®va 

24.člen zakona o varstvu okolja. 

Dejavnost koncesionarja je omejena z varstvenimi reži"" 
določenimi s tem zakonom. 

20. člen 
(strokovni svet) 

Strokovni svet javnega zavoda obravnava vprašanja s strokov- 
nega področja dela zavoda. Sestava strokovnega sveta se 
podrobneje določi z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom, 
tako da so v njem zastopani zunanji strokovnjaki. 

21. člen 
(direktor) 

Direktor javnega zavoda organizira in vodi strokovno delo, 
delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod 
in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela javnega 
zavoda. 

Direktorja imenuje in razrešuje vlada. 

22. člen 
(premoženje in sredstva) 

V aktu o ustanovitvi javnega zavoda vlada določi, 
nepremičnine upravlja javni zavod. 

katere 

Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti: 
- iz republiškega proračuna na podlagi letnega programa 
dela javnega zavoda, ki ga potrdi minister, 
- iz proračunov lokalnih skupnosti, 
- z vstopninami in donacijami, 
- s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin, 
- s koncesijami, 
- drugo. 

23. člen 
(namenska poraba sredstev) 

Javni zavod lahko uporablja sredstva, pridobljena na podlagi 
zadnjih štirih alinej drugega odstavka 22. člena tega zakona, 
za tele namene: za dejavno varovanje naravne in kulturne 
dediščine, ekološko sanacijo, izplačevanje subvencij in dota- 
cij fizičnim osebam - lastnikom nepremičnin zaradi omejitev 
in prepovedi iz tega zakona, ki niso upravičeni do odškodnin 
po 14.členu tega zakona in za pospeševanje usklajenega 
razvoja zavarovanega območja. 

Podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev, merila in 
postopke razdeljevanja sredstev ter odločanje o razdeljevanju 
in nadzor nad namensko porabo sredstev predpiše minister. 

24. člen 
(statut) 

Javni zavod ima statut, v katerem podrobneje določi način 
poslovanja in sprejemanja odločitev. Sprejme ga svet zavoda, 
veljati pa začne, ko z njim soglaša vlada. 

V. NADZOR 

26. člen 
(nadzor) 

Izvajanje določil tega zakona inšpekcijsko nadzoruj® 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Insp® 
torat Republike Slovenije za področje kulturne dediščin® 

Zakonitost dela javnega zavoda nadzoruje ministrstvo. 

27. člen 
(nadzorna služba) 

Izvajanje prepovedi, ki so določene na območju parka, " f 
sredno nadzoruje nadzorna služba, ki je organizirana v I 
nem zavodu. 

Naloge nadzorne službe opravljajo naravovarstveni nad* 
niki, ki so za opravljanje tega dela posebej usposobljen1. 

Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in legitim acij° 

idf Naravovarstveni nadzornik ima v zvezi z opravljanjem na1 

stva po tem zakonu pravico legitimirati osebe. 

Naravovarstveni nadzornik ima pravico takoj na kraju sa^ 
izterjati denarno kazen od tistih, ki jih zaloti pri prekrškuIZ 

člena tega zakona. 

Podrobnejše določbe o organizaciji in delu nadzorne s% 
se opredelijo v skladu s tem zakonom in aktom o ustan° 
v statutu. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

28. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznui^č 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori Pr®*nj< 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v vp'1* 
območju parka opravlja posege oziroma dejavnosti 
lahko ogrozile obstoj parka (l.odst. 8.člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznui®,<! 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori del "■ 
iz prvega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznul6 

prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavK8 

29. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznui6 

poročevalec, 
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Prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s prepovedmi iz prvega odstavka 9. člena tega 
*akona. 

2 denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
12 Prvega odstavka. 

^ denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka. 

30. člen 

J denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 

zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez 
,°9lasja pristojnega ministra opravlja posege v prostor 
K-odst. 9.člena). 

jj denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 2 Prvega odstavka. 

denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka. 

31. člen 

denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
" ®kršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
y j^ezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna 
^sprotju s prepovedmi iz 10.člena tega zakona (l.odst. 

J?narn° kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
Jpršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr- 

K 'z prvega odstavka. 

pr«ifnarno kazniio najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za ekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka. 

32. člen 

J,enarn° kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
v», . k pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
i; Ve* s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez dovo- 
da pristojnega ministra raziskuje in snema na območju avnih spomenikov (2. in 3. odst. 10. člena). 

Sarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
i? 

Kršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
Prvega odstavka. 

Samo kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje KfSek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka. 
za 

33. člen 

d &'6k<arno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
'V';v k pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če pri dovolje- 

0 

it. h. 

na območju kulturnih spomenikov v parku ne 
®va varstvenega režima iz 11.člena tega zakona. 

^arn° kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

34. člen 
ri$tfv 

^rnit rePubl'ski inšpektor, policist in naravovarstveni nad- Hr6L 'akoj na kraju samem izterjajo denarno kazen za lažji 
V> 1 nastane s kršitvijo 13., 15., 21., 22. in 23. točke odstavka 9. člena ter 5., 6., 8. in 9. točke prvega avka 10. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev se kaznujeta za lažji 
prekršek iz prvega odstavka pravna oseba in posameznik, ki 
storita prekršek v zvezi s samostojnim opravljanem dejavno- 
sti. 

Z denarno kaznijo do 10.000 tolarjev se kaznujeta ter prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, 
dejanje iz prvega odstavka. 

t2" 
; o'jist ,eb 

en« 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE HO 

35. člen 

Pogoje za priznanje odškodnine ter merila za določitev višine 
in oblike odškodnine iz 14. člena tega zakona določi minister 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev, merila in 
postopke razdeljevanja sredstev ter odločanje o razdeljevanju 
in nadzor nad namensko porabo sredstev določi minister 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenj za snemanje na 
območju naravnih spomenikov v parku predpiše minister 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

36. člen 

S tem zakonom določeno zavarovano območje parka, nepre- 
mičnine in oprema, namenjeni obisku parka, ki so v družbeni 
oziroma javni lastnini, postanejo z uveljavitvijo tega zakona 
javna lastnina Republike Slovenije. 

37. člen 

Vlada ustanovi javni zavod v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

38. člen 

Podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana pred izdelavo 
otvoritvene bilance po Zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij izloči nepremičnine na območu parka in naprave, ki 
se uporabljajo ob obisku Škocjanskih jam, iz svojih sredstev 
v breme družbenega kapitala in jih s pogodbo prenese na 
javni zavod v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Do prenosa nepremičnin na javni zavod jih mora podjetje 
upravljati kot dober gospodar. 

39. člen 

Občina Sežana prenese v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona na javni zavod vsa kmetijska zemljišča in gozdove 
v družbeni lasti, za katere ne velja obveznost prenosa na 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in druga zemljišča 
v družbeni lasti, ki so na območju parka. 

40. člen 

Nepremičnine iz 38. in 39. člena tega zakona popiše ministr- 
stvo na podlagi podatkov občine Sežana in podjetja Hoteli, 
turizem in gostinstvo Sežana v 45 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. 

41. člen 

Podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana oziroma njegov 
pravni naslednik ima ob izpolnjevanju razpisnih pogojev 
prednostno pravico do podelitve prve neodplačne koncesije 
za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti v parku. 
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Koncesija iz prvega odstavka se lahko podeli za 10 let. 

Varianta: 
Besedilo 39.člena se glasi: 

»Podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana oziroma njegov 
pravni naslednik ima ob izpolnjevanju razpisnih pogojev 

. - 

prednostno pravico do podelitve koncesije za opravljanje 
gostinske in turistične dejavnosti v parku.« 

42. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. SPLOŠNO 

Škocjanske jame z okolico je treba zaradi izjemnega svetov- 
nega pomena in zahtev UNESCA zaščititi z individualnim 
aktom najvišje državne ravni, to je z zakonom. 

Po svojih zakonsko določenih značilnostih je »regijski park« 
najprimernejša oblika zavarovanja Škocjanskih jam z okolico,: 
ker združuje v sebi vse bistvene strokovne elemente zavarova- 
nega območja, ki jih zahtevajo Škocjanske jame. 

Regijski park je zaokroženo območje prvobitne in kultivirane 
narave, ki povezuje v celoto značilno pokrajino in naravne 
znamenitosti. Namenjen je predvsem ohranitvi naravnih eko- 
sistemov in usmerjeni rekreaciji. Na območju Škocjanskih 
jam združuje regijski park izredno značilno in v svetovnem 
merilu neponovljivo kraško pokrajino, ko je na enem mestu 
največ strnjenih kraških pojavov skupaj s spletom jam, udor- 
nih vrtač in posameznih kulturnih spomenikov. Na izredno 
majhnem območju sta tu združeni rastlinstvo in živalstvo 
v neposnemljivem sožitju. 

II. ZAVAROVANA OBMOČJA 

Celotno zavarovano območje parka je določeno s podrobnim 
opisom meja ter označeno na topografski in pregledni kata- 
strski karti. 

Kot vplivno območje parka opredeljuje zakon predvsem tisto 
območje porečja reke Reke zunaj zavarovanega območja 
parka, kjer lahko škodljivi posegi oziroma dejavnosti posle- 
dično ogrozijo naravne vrednote v parku ter kraško strukturo 
zemljišča z vsemi njegovimi značilnostmi. Predlagana rešitev 
predvsem omogoča ukrepanje države zaradi zaščite reke 
Reke pred onesnaževanjem, kar je hkrati tudi izpolnitev prev- 
zetih mednarodnih obveznosti Slovenije. To območje je ozna- 
čeno na topografski karti. 

Na območju parka so določeni posamezni naravni in kulturni 
spomeniki, ki so zaradi svoje posebne naravne, kulturne, 
zgodovinske oziroma estetske vrednosti potrebni posebnega 
varstva. Označeni so na topografski in pregledni katastrski 
karti. 

III. VARSTVENI REŽIMI 

Za vplivno območje parka ni predviden poseben varstveni 
režim, temveč so tam prepovedani vsi posegi in dejavnosti, ki 
bi lahko ogrozile obstoj parka. Kot škodljivi posegi in dejavno- 
sti pa so opredeljeni tisti, ki lahko povzročijo slabšanje kako- 
vosti reke Reke in spremenijo obstoječi vodni režim ter tako 
ogrozijo obstoj parka. To prepoved so dolžni upoštevati pri- 
stojni organi lokalnih skupnosti pri izdaji ustreznih dovoljenj. 

Varstveni režimi za vsa zavarovana območja so opredeljeni 
izredno natančno, saj izkušnje kažejo, da je glavna pomanj- 
kljivost aktov o razglasitvah ravno v premalo natančnih opre- 
delitvah varstvenih režimov, v nedodelanih kazenskih določ- 
bah o prekrških ter v pomanjkanju inšpekcijskega in strokov- 
nega nadzora. 

Zakon daje možnost za omilitev nekaterih splošnih varstven 
režimov zaradi potreb tamkaj živečega prebivalstva na P° tj 
lagi soglasja ministra, pristojnega za naravne vrednote. 

Nekatere druge izjeme so mogoče z dovoljenjem 
pristojnega za naravne vrednote, predvsem ob potreDa 
znanstvenoraziskovalnega dela. 

Prostorskoureditvene načrte za park sprejema vlada. KoJ1 

kretna dovoljenja izdaja minister, pristojen za ureditev P 
štora. Soglasja za posege v prostor izdaja minister, prist°P. 
za naravne vrednote, oziroma za kulturne spomenike ff" 
sfer, pristojen za naravne vrednote, v soglasju z minist'0 

pristojnim za kulturno dediščino. 

Na območju kulturnih spomenikov določa zakon pri s'^ 
dovoljenih posegih obvezno upoštevanje posebnega vars 
nega režima. 

saf° 
ret^ 

Na celotnem območju naselja Matavun, ki je v zavaro\ 
območju parka, so kot kulturni spomeniki razglašeni 
nekateri posamezni objekti, za katere velja poseben 
varstva kulturnih spomenikov, ni pa razglašeno celotno n« ■ 
Ije. Za celotno območje naselja torej velja le splošen varstv 
režim, ki velja za celotno območje parka. 

IV. VARSTVO IN RAZVOJ 

Za uspešno in usklajeno razvojno politiko tega področja L 
treba sprejeti Program varstva in razvoja Škocjanskih ia^'g0 
mu že zakon določa bistvene sestavne dele in predstavij& ^ 
svoji vsebini nacionalni program razvoja. Ta program b° 
predlog vlade sprejel državni zbor. 

' rtlif Na podlagi sprejetega programa bo javni zavod spreje" 
letne programe varstva in razvoja Škocjanskih jam. 

Z zakonom je zavarovana pravica lastnikov nepremičnin J* 
zavarovanem območju do odškodnine, če se jim zaradi Pr .(-i 
vedi in omejitev tega zakona bistveno poslabšajo obstoj ■ 
razmere gospodarjenja in jih ni mogoče nadomestiti s " 
merno dejavnostjo v okviru varstvenega režima v parku. 

Vlada bo v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona ustanovila i^, 
zavod kot posebno strokovno organizacijo za opravil*'j 
javne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. J8.^ 
zavod bo opravljal tudi vrsto nalog kot javna pooblas ^ 
sredstva za delo pa bo pridobival iz državnega proračun• . 
proračunov lokalnih skupnosti, z vstopninami in dona&r ^ 
s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin, 
s koncesijami. 

Zakonsko določena namenska poraba sredstev, kijih boi^Jj, 
zavod pridobival z vstopninami, donacijami, s sredstvi, 
dobljenimi z upravljanjem nepremičnin, s koncesijami <n 

gim, je že eden od mehanizmov, ki bodo omogočili in zag 
vili usmerjeni razvoj parka ter vanj vključevali domače P' 
valstvo. 

Zakon predvideva podelitev koncesije za turistično uP°rSj 
delov ali celotnega parka. Zaradi poenotenja postopkov sev} 
koncesijski pogodbi določa uporaba 23. in 24. člena za* 
o varstvu okolja. 

3 
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HADZOR 

nad uresničevanjem določb tega zakona je zaupan 
Mtoratu RS za okolje in prostor ter Inšpektoratu RS za 

trsr0 dediščino. Neposreden nadzor na terenu pa bo 
itort tuct' nadzoma služba, organizirana v javnem 
aij> *al<onitost in strokovnost dela javnega zavoda pa bo torovalo pristojno ministrstvo. 

ŽENSKE ooločbe 

sh«S*e določbe sankcionirajo storjene kršitve tako, da Jalo najmanjšo možno kazen za storjeni prekršek, ko je 
j ec pravna ali fizična oseba, posameznik, ki stori prekršek 
javljanju svoje dejavnosti, kakor tudi odgovorna oseba 

osebe. Zaradi učinkovitosti nadzora je predviden tudi JLdiaU 
denarne kazni na kraju samem za nekatere lažje kršitve 

režimov. 

Vhodne in končne določbe 

slaJ°n o varstvu okolja je določil da je javno dobro, ki je 
, '">a ekosistemov podzemnega sveta, krasa, voda in 
pjj^tnega sveta, lastnina republike ali lokalne skupnosti. 

' "o nh9ano reš'lv'i° v tem zakonu se bo olastninilo zavaro- J^očje regijskega parka, ki je še v družbeni oziroma 
te tf

>n'ni, tako da bo postalo v celoti javna lastnina Repu- 
lN inVe- Sam0 država s svojo avtoriteto in primernimi 
i ob ugotovi upoštevanje sprejetih tudi mednarod- i«Q?.zn°sti ter predvideni razvoj ter ustrezne gmotne in 
la Jjvli°njske in delovne razmere prebivalcev zavarova- 

očja. 

Jtta v zavarovanem območju, nepremičnine in naprave, 
t^n?

0rabljajo ob obisku Škocjanskih jam, so v družbeni 
jJ. P°djetja in bi po izpeljanem postopku lastninjenja 
iq'/ °stale v družbeni lastnini, postanejo na podlagi tega 

lavna lastnina Republike Slovenije. 

eP1 

S tem se razreši problem družbene lastnine na razglašenih 
območjih, ki v skladu z 51. členom zakona o naravni in 
kulturni dediščini ne morejo preiti z družbene oz. javne last- 
nine ter se torej ne morejo olastniniti po zakonu o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij. 

Gospodarsko podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana je 
skrbelo za turistično predstavitev jame in vanjo vlagalo svoja 
družbena sredstva, ob tem pa je pridobivalo dobiček tudi 
zaradi monopolnega izkoriščanja naravne znamenitosti. 
V splošnem interesu je, da nepremičnine ostanejo v svoji 
funkciji turistične predstavitve parka, država pa ne more raz- 
polagati z njimi za potrebe opravljanja dejavnosti, če niso 
v njeni lastnini. Utemeljeno je, da se ta sredstva izločijo pred 
otvoritveno bilanco in v skladu z zakonom s pogodbo prene- 
sejo na javni zavod. Predvidena oblika opravljanja te dejavno- 
sti je podelitev koncesije. 

Občina Sežana in podjetje HTG Sežana preneseta zemljišča in 
nepremičnine na javni zavod v 90 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. Pristojno ministrstvo pa je dolžno zaradi pravočasne 
ustanovitve javnega zavoda v 45 dneh pripraviti popis nepre- 
mičnin in zemljišč, ki se prenesejo na javni zavod. 

Zakon določa, da ima podjetje HTG Sežana prednostno pra- 
vico do podelitve prve koncesije za opravljanje gostinske in 
turistične dejavnosti seveda ob izpolnjevanju pogojev za 
podelitev koncesije. Vsebina prednostne pravice je v varianti. 
Po osnovnem predlogu pridobi podjetje prvo koncesijo neod- 
plačno za 10 let. Varianta pa predvideva, da se prednostna 
pravica porabi že s samo pridobitvijo koncesije in podjetje 
nima dodatnih privilegijev zaradi sredstev, prenesenih na 
javni zavod, saj jih je pridobilo z monopolnim izkoriščanjem 
javne lastnine. 

Poseben prehodni režim je predviden tudi za pridobitev dovo- 
ljenj za opravljanje škodljivih dejavnosti in posegov v zuna- 
njem vplivnem območju, in sicer morajo pravne in fizične 
osebe pridobiti ustrezna dovoljenja v šestih mesecih po uve- 
ljavitvi zakona. 
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Predlog zakona o PLOVBI PO NOTRANJIH VODAH - EPA 765 

- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 98. seji dne 4. avgusta 
1994 določila besedilo: 

- O .IJMIK* • 
- PREDLOGA ZAKONA O PLOVBI PO NOTRANJIH 
VODAH, 1 

snem * - 
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

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

- Igor UMEK, dipl. oec., minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Jože MOŽEK, kap. d. pl., svetovalec Vlade Republike 
Slovenije v Ministrstvu za promet in zveze. 

Predlog zakona o plovbi po notranjih vodah 

UVOD 

I. OCENA STANJA 

V bivši SFRJ je bila plovba po notranjih vodah (t.j. po vodah, ki 
niso morje) urejena v Zakonu o pomorski in notranji plovbi 
(Ur.list SFRJ, št. 22/77), torej skupaj s pomorsko plovbo, pri 
čemer so bila v posameznih določbah zakona zanjo navedena 
odstopanja od pomorskopravnega režima. 

Glede na to, da na območju Republike Slovenije ni večjih rek, 
na katerih bi bil režim plovbe enak režimu plovbe na Donavi, 
Rajni, Seni itd., torej tolikšnih razsežnosti, da bi bilo zanj 
primerno uporabljati pomorski zakonik, je smotrno, da se 
plovba po rekah, prekopih in jezerih uredi v posebnem za- 
konu. 

Z osamosvojitvijo, dne 25.06.1991 je Republika Slovenija 
začasno prevzela v svoj pravni sistem tudi Zakon o pomorski 
in notranji plovbi (ZPNP), saj je 4. člen Ustvnega zakona za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (Ur.l.RS, št.1/91) določil, da se 
v Sloveniji do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije 
smiselno uporabljajo, kot republiški predpisi, tisti zvezni 
predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega 
(ustavnega) zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu 
Republike Slovenije. V načelu ZPNP ni v nasprotju s pravnim 
redom nove države, saj ni bistveno obremenjen s pravili 
o socialistični ureditvi ter družbeni lastnini in samoupravlja- 
nju, razen v nekaterih maloštevilnih določbah. Vendar se zdi, 
da je smotrno, da v Sloveniji odstopimo od koncepcije ZPNP, 
ki je obe vrsti plovbe urejal skupno, čeprav ne vedno enako 
ter ob priložnosti ustvarjanja novega pravnega sistema uredi- 
tve predmetnega področja obe, sicer sorodni, z drugega gle- 
dišča pa povsem specifični tematiki razdružimo in ju obravna- 
vamo ločeno v dveh zakonih. Razlog za to je poleg že omenje- 
nega predvsem v dejstvu, da je gospodarska vloga notranje 
plovbe za Slovenijo drugačna od pomorske, pa tudi v tem, da 
bo pomorski zakonik glede na tradicije predvidoma zaokro- 
žala trdna, redko se spreminjajoča materija, medtem ko se 
v urejanju notranje plovbe, zlasti zaradi še nedorečenih raz- 
merij glede mejnih rek pričakuje pogostejše potrebe po spre- 
minjanju in dopolnjevanju zakonskih določb v zvezi s čemer 
mora biti predmetni zakon samostojen in bolj fleksibilen. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon je potreben glede na nalogo uskladitve 
zakonodaje z Ustavo Republike Slovenije in zaradi harmoni- 
zacije naše zakonodaje na tem področju, zakonodajo držav 
EU, hkrati je potrebno upoštevati, da ima Republika Slovenija 
na svojem območju več plovnih rek in jezer, na katerih poteka 
vse gostejši promet, zato je v zvezi z navedenim nujno z zako- 
nom opredeliti predvsem temeljne definicije, pristojnosti in 
odgovornosti na obravnavanem področju. 

Predlagatelj ocenjuje, da navedeno stanje narekuje s^-j ^ 
zakona, ki bo omogočil urejanje vseh razmerij na [ 

področju in dal podlago za sprejemanje podzakonskih Pre 

pisov. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S predlaganim predlogom zakona o plovbi po notranjih vod* 
se ne uvajajo nove inštitucije in ne bo dodatno obremeni6 

državnega proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon ureja plovbo na notranjih vodah v Republiki S'°v^ 
niji. 

Za notranje vode se štejejo reke, prekopi in jezera. 

2. člen 

Za razmerja v zvezi s plovbo po notranjih vodah se smise' 
uporabljajo predpisi o pomorski plovbi, kolikor s te"1 

drugim zakonom ni drugače določeno. 

3. člen 

Za plovno pot na notranjih vodah se štejejo tisti deli reH 

prekopov ali jezer, ki ustrezajo pogojem za varno plovb"' 

4. člen 

Plovba na notranjih vodah, prek ali ob katerih poteka d^a)"|J 
meja, se ureja v skladu z mednarodnimi konvencija"1 

drugimi pravili mednarodnega prava. 

5. člen 

Minister za promet in zveze lahko izda podrobnejša nav<^ 
o varnosti plovbe. 

6. člen 
n0f 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o van »p 
pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 
kolikor se nanaša na notranjo plovbo, razen njegovega 3- 
člena. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1995. 
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OBRAZLOŽITEV 

[j0/'
o9 zakona o plovbi po notranjih vodah le na splošno 

PraJ/ plovt}ni režim s sklicevanjem na smiselno uporabo p0( ,° Pomorski plovbi, s tem da lahko ta, če bi se pokazala 
fom?'•doloćena vprašanja uredi tudi drugače, ministru za ifo 'n zveze pa je podeljena pristojnost izdati izvršitvene 
hlofih tem vel'a Pomniti, da še naprej veljajo tiste 
Olrari , zakona 0 v3m°sti pomorske in notranje plovbe ni Ust SRS št. 17/88), ki se nanašajo na notranjo plovbo, 
^.'^Plovbnega režima, pristanišč, zimskih zaklonišč, pre- 
GMfi

a nadzorstva, ki pristojnosti prepuščajo občinam. 
"sm ?a t0: da obse9 'n pristojnosti občin še niso dorečene, °trno, da bi ustrezno določbo vseboval ta zakon, ampak 

naj se še naprej uporabjajo ustrezne določbe iz Zakona o var- 
nosti pomorske in notranje plovbe (zlasti 3. in 4. člen). 

eiiri9W(, 
Za tiste notranje vode v Sloveniji, po>ali ob katerih poteka 
državna meja (npr. Kolpa, Sotla, Mura, Drava, Soča), pride 
v poštev poseben plovbni režim. Dokler ta ne bo dogovorjen 
z mednarodnimi (bilateralnimi ali multilaterainimi) konvenci- 
jami, morajo zanj veljati splošno priznana pravila mednarod- 
nega prava. Med ta je treba uvrstiti tudi načela, ki jih vsebuje 
Konvencija o režimu plovbe na Donavi iz leta 1948 (Ur.list 
FLRJ 8/48) in ki jih uporabljajo vse države v porečju Donave. 

da* 
jV8l 

,v? 

ini 

4 

dil 
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Predlog zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKEM 
ODŠKODNINSKEM SKLADU - EPA 757 - PRVA OBRAVNAVA 

Poslanec LDS 
Tone Anderlič 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS 48/92) 
in 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slo- 
venije (Ur. I. RS 40/93) podpisani poslanec vlagam 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O SLOVEN- 
SKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU 

in ga, na podlagi 183. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije, pošiljam v obravnavo na septembr- 
sko sejo državnega zbora. 

Hkrati sporočam, da bom kot predlagatelj sodeloval 
sejah delovnih teles in Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Tone ANDERLIČ, I. r.    

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, 
št. 7/93) določa v 2. členu, da se s tem zakonom ustanovi 
Sklad, ki je finančna organizacija za poravnavo obveznosti 
upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadru- 
gah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacije premože- 
nja (v nadaljnjem besedilu: upravičenci). Edini ustanovitelj 
Sklada je Republika Slovenija. 

Slovenski odškodninski sklad je zavezanec za odškodnino 
v obveznicah Slovenskega odškodninskega sklada ali delni- 
cah v lasti Republike Slovenije. Zakon o denacionalizaciji 
pozna več vrst odškodnine. Poleg že omenjenih obveznic in 
delnic so možne oblike odškodnine še: odškodnina v obliki 
nadomestnega premoženja, vzpostavitev lastninskega deleža 
na pravni osebi, priznanice Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, denar ter po zakonu o lastnin- 
skem preoblikovanju lastniški certifikati. Zakon o denaciona- 
lizaciji prav tako za določitev odškodnine omogoča uporabo 
splošnih premoženjskih oziroma odškodninskih predpisov 
v denacionalizacijskih postopkih, razen če jih zakon o denaci- 
onalizaciji izrecno izključuje. Kljub pestrosti odškodninskih 
oblik, ki gredo v breme različnih subjektov, pa se v praksi 
praviloma kot zavezanca določa Slovenski odškodninski 
sklad. 

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in 7/93) določa 
v 67. členu, da se premoženje kreditnih zadrug, zadružnih 
zavarovalnic in njihovih zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez 
nadomestila prenešeno na državo ali druge uporabnike, 
v skladu s tem zakonom na zahtevo Zveze hranilno - kredit- 
nih služb Slovenije, r.o., Ljubljana in Slovenske zadružne 
kmetijske banke, d.d., Ljubljana vrne tema institucijama. 

Zaradi nejasnosti tega in drugih členov zakona o zadrugah, 
tako v procesnem kot v materialnem smislu, je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel obvezno razlago 67. člena zakona 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 22/94) v naslednjem besedilu: 

»O zahtevah za denacionalizacijo premoženja, 
podlagi 67. člena zakona o zadrugah, odločajo op^ 
upravni organi iz 1. do 3. točke 54. člena zakona o den 
lizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-1. in 31/93) v up«, 
postopku, v katerem se v procesnem in materialno-pf ,i, 
pogledu smiselno uporabljajo določbe zakona o denac 
zaciji.« 

II..CILJI ZAKONA 

Predlagana dopolnitev zakona o Slovenskem odškodni"5^ 
skladu naj bi nedvoumno, kot zavezanca za od|< j. 
v obveznicah oziroma delnicah v lasti Republike 
izločila Slovenski odškodninski sklad v primerih v 

premoženja po 67. členu zakona o zadrugah. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

S predlagano dopolnitvijo ne bi nastale nove obvezn0^ 
državni proračun. Zmanjšale pa bi se obveznosti Sl°v® 0{it 
odškodninskega sklada iz naslova morebitnih pravno^ pf 
odločb, izdanih na podlagi 67. člena zakona o zadruga 
tako pa ne bi nastajali stroški za Slovenski odško ^ 
sklad, ki nastanejo zaradi nekritične pritegnitve tega 
v postopek. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 2. členu zakona o Slovenskem odškodninskem skladbi 
RS, št. 7/93) se za besedami »zakonu o zadrugah" 
besedilo; 

».razen po 67. členu,« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradne"1 

Republike Slovenije. 

il 
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OBRAZLOŽITEV 

t nhnS^'- ^škodninski sklad je zavezanec za odškodnino 
v di.zn'cah Slovenskega odškodninskega sklada oziroma 
on« ah: M so v lasti Republike Slovenije in to takrat, ko 
0hv

arnezn' PredPis navedeno obliko izrecno določa. Kljub 
kaipZnt razla9' Državnega zbora Republike Slovenije, po 
lakn Se Za vrn'tev premoženja upravičenkama iz 67. člena 
alnn ° zadru9ah premoženje, tako v procesnem kot materi- 
o daPraVnem P°9ledu, smiselno uporabljajo določbe zakona nacionalizaciji, ni jasno, kdo /e zavezanec za odškodnino 

oziroma v kakšni obliki, če premoženja ni mogoče vrniti. 
Predlagana dopolnitev zakona o Slovenskem odškodninskem 
skladu je utemeljena tudi iz materialnega vidika. Zadruge so 
v postopku lastninskega preoblikovanja že beneficiarji dela 
družbene lastnine, zato bi bilo nesmotrno, tudi zaradi vseh 
drugih obveznosti Sklada, da bi bili instituciji iz 67. člena 
zakona o zadrugah upravičeni do morebitne odškodnine, za 
katero bi bil zavezan Slovenski odškodninski sklad. 

BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE 

2. člen 

S tem zakonom se ustanovi Sklad, ki je finančna organizacija 
za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denaci- 
onalizaciji, zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo premoženja (v nadaljnjem besedilu: upravi- 
čenci). Edini ustanovitelj sklada je Republika Slovenija. 



Predlog zakona o DOPOLNITVI ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE 

- EPA 758 - PRVA OBRAVNAVA 

Janez Kopač, poslanec LDS 
' ' 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagam 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O AGENCIJI 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZI- 
RANJE IN INFORMIRANJE, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem. 

Janez KOPAČ, l.f- 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje 

UVOD 
I. OCENA STANJA 
Zakon o agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nad- 
ziranje in informiranje (v nadaljevanju: Agencija), ki ga je 
sprejel Državni zbor na svoji redni 23. seji, dne 25. 7. 1994 
(Uradni list RS, štev.), ureja v 5. poglavju naloge statistike in 
informiranja, ki jih opravlja Agencija v okviru Nacionalnega 
programa statističnih raziskovanj. S tem je določeno, da ima 
predlagatelj Nacionalnega programa (Organizacija pristojna 
za statistiko) vpliv na oblikovanje vsebine raziskovanj. 

16. člen omenjenega zakona nalaga Agenciji, da vzpostavi 
register imetnikov žiro računov, elementi tega registra pa so 
tudi podatki, vsebovani v drugih registrih. Na vsebino tega 
registra pa dajalci podatkov nimajo vpliva. 

II. RAZLOGI ZA SPREJEM DOPOLNITEV ZAKONA 

Z dopolnitvijo zakona o Agenciji bi se zagotovil vpliv dajalcev 
podatkov na obliko in vsebino registra ter možnost povezave 
z drugimi registri. S tem se bo omogočilo enotno zajemanje in 
obdelovanje podatkov za statistične namene. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagana rešitev nalaga Agenciji, da v določenem roku po 
vzpostavitvi enotnega registra v Republiki Sloveniji, skladno 
z zakoni, ki so v postopku, Agencija integrira svoj register 
imetnikov računov v register Republike Slovenije. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejetje tega zakona ne bo imelo finančnih in drugih p°sle" 
dic za proračun države, dolgoročno pa bo pomenilo dolo4en 

prihranek. 

BESEDILO ČLENOV 

1-člen 

V 74. členu zakona o Agenciji (Uradni list RS, štev.) se doda 

nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

(2) Agencija poveže in integrira svoj register imetnikov rafu' 
nov iz 16. člena tega zakona z enotnim registrom Slove"1! 
v 60. dneh po sprejemu zakopna o poslovnem registru Slove" 
nije. 
(3) V tem času Agencija pridobiva potrebne podatke iz 'eP'' 
strov pravnih oseb in zasebnikov, ki jih vodi organizacij 
pristojna za statistiko. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem|istu 

RS.« 

! 

fe« 

>1.i 

* 

OBRAZLOŽITEV 

* 
!»|| 
lire 

2 

Enoten register bo vseboval vse atribute in entitete o pravni 
osebi in zasebniku. Hkrati bo določena enotna številka, katero 
bo pravna oseba oziroma zasebnik uporabljal na vseh poslov- 
nih listinah. Na podlagi tako določene številke se bodo lahko 
izmenjevali tudi podatki v vseh registrih. Pravna oseba ozi- 

roma zasebnik bo tako le enkrat predložil podatke, pot'eb<]l H 
za različne namene. 

Agencija bo določila le številko žiro računa, ostale 
bo prevzela iz enotnega registra. 

< 
V 
C 

[ll 

H 

VE 

S 
V 
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ločilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v letu 1993 

•Ikonska podlaga za delo sklada kzgrs 

k**.)6 bil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
(in >n!'e 'v nadaljevanju: Sklad KZGRS) ustanovljen s poseb- zakonom o Skladu (Uradni list RS, št. 10/93), ki je začel 
tji '11- marca 1993, so bile nekatere naloge Sklada že pred 
iitni ene z drugimi predpisi. Dne 7. decembra 1991 je 
in '^iati zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 
'Prau\*ki 'e v 27 • ć,enu določil možnost odškodovanja ta • ncev s priznanicami Sklada KZGRS, za katere lahko 
«n r'Z Sklada KZGRS kmetijsko zemljišče ali gozd. V 49. k L .|s,e9a zakona je Sklad KZGRS določen kot vir sredstev 

'e obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada. 
C0nom ° Z£»drugah (Uradni list RS, št. 13/92 in 7/93), ki je js|QVeliati 27. marca 1992, so na podlagi 74. člena postala 
^ePublike Slovenije in bila prenesena na Sklad kmetijska 
''tin c 'n 9°zc'ovi' ki so jih zadruge dobile na neodplačen 
It,. . 5- decembrom 1992 so bila po 5. členu zakona 
"£nSkem Preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 
tedn l2',°^ena iz sredstev podjetij kmetijska zemljišča in in; °V|- ki so postali last Republike Slovenije in bili prene- 
'Slnu Upravlianje Skladu KZGRS oziroma občinam. Zakon 9] ,yenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/ 
CJ? zaćel veljati 19. februarja 1993, pa je v 9., 11. in 12. 
Wn ■ " finančrie obveznosti Sklada KZGRS za kritje '"osti Slovenskega odškodninskega sklada. 

§ldene9a sledi, da je bila pravna podlaga za delo Sklada 
k.1 Podana v predpisih že pred njegovo formalno ustano- 
Cn ,da ie sprejemanje zakona o Skladu KZGRS glede na 
lin,?® Iastninjenja, ki so se začeli že v letu 1991, občutno 

%iso oz'roma ni b"° usklajeno s sprejemanjem drugih 

0|,GANIZIRANOST SKLADA KZGRS 
1, Dseg zemljišč, s katerimi gospodari Sklad KZGRS 

iz podatkov zemljiškega katastra po stanju 
^OOn 'e Pos1a'° 'ast Republike Slovenije približno 
larsJ. a zemljišč, od tega 350.000 ha gozdov. Stanje 

sicer nekoliko drugačno - okoli 400.000 je gozdov, 
Sai zenr,ljišč pa je okoli 160.000 ha. Ta zemljišča pred- 
iw° 27,8 % celotne površine Republike Slovenije, ležijo 
i(| |j :u®° parcelah in so vpisana na približno 84.000 posest- 
l.Ooo . Na kmetijskih zemljiščih je sklenjenih približno 
Jje o,Zakupnih pogodb, ki jih odslej sklepa oziroma podalj- 4K|ad KZGRS. 

'' 'e treba' da je večina teh zemljišč v evidencah l(lreie knjiga, zemljiški kataster) lastninsko-pravno 
* temr ' kar 0,ežu)e promet z zemljišči in postopke vrača- 
®8ve denacionalizacijskim upravičencem. Dodatne 'aing P°vzročajo neodmerjene ceste, neodmerjena funkci- 
*Has Zemljišča k objektom, črne gradnje, nedokončane 
'Sp0d

ac'ie in podobno. Vse to kaže na dosedanje nevestno 
Vi In arjenie 1 zemljišči, pa tudi z drugimi dobrinami v javni 

H"jj»,v zasebni lasti. Sklad bo moral prednostno urediti 
\ii ""knjižno stanje za vsa zemljišča v lasti Republike 
H|8J

6 in zagotoviti računalniško vodeno evidenco Qu s predpisi. 

K°nska organiziranost £ 
»lj |° Skladu KZGRS je določil ustanovitev, naloge, pristoj- 
w[) Pravice ter obveznosti Sklada KZGRS, ki v imenu 
kJ'ks Slovenije in za njen račun gospodari s kmetijskimi 
"iC6 ' kmetijami in gozdovi v njeni lasti. Z zakonom je 
«()3 

na tudi organiziranost Sklada KZGRS, ki je pravna 
Vfc'n P°s'uie v skladu s predpisi, ki veljajo za javne W' Organ upravljanja je svet Sklada, zakonitost dela in 
\ Poslovanie Pa nadzira nadzorni odbor. Sklad vodi in Ca. direktor Sklada. Člane nadzornega odbora, direktorja 
i^^člane Sveta Sklada imenuje Državni zbor Republike 

^°f°čeva/ec, št. 33 

Slovenije, slednja dva organa na predlog Vlade Republike 
Slovenije. Sklad KZGRS ima statut, ki ga sprejme svet Sklada 
s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Sklad je za svoje delo 
odgovoren Vladi Republike Slovenije in ji o svojem delu 
poroča najmanj enkrat letno. Njegovo delo nadzirata Ministr- 
stvo za kmetijstvo in gozdarstvo ter Ministrstvo za finance. Za 
opravljanje operativnih del se ustanovijo območne izpostave, 
katerih operativne naloge in obseg območij je določen s sta- 
tutom. 

Zakon je tudi določil, da se Sklad KZGRS organizira in začne 
delovati v 60 dneh po uveljavitvi zakona. Do začetka dela 
Sklada KZGRS je opravljalo njegove naloge ministrstvo, pri- 
stojno za kmetijstvo in gozdarstvo. 

2.3. Potek operativnega organiziranja služb Sklada KZGRS 

Obseg nalog, ki naj bi jih opravljalo do začetka dela Sklada 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, je bil že ob koncu leta 
1992 prevelik glede na njegove redne naloge in kadrovsko 
zasedbo. Za dela sta bila določena le dva delavca v okviru 
ministrstva, od katerih je eden opravljal tudi vsa potrebna 
pripravljalna dela za ustanovitev Sklada KZGRS. Izjave volje 
Republike Slovenije v okviru postopkov denacionalizacije je 
pripravljal pravni sektor ministrstva. 

Ob ustanovitvi je Sklad KZGRS nasledil približno 1000 nereše- 
nih zadev s področja denacionalizacije, dnevno pa je prejemal 
med 30 in 100 različnih dopisov, prošenj, vlog ipd. Ker Sklad 
KZGRS še ni imel organa upravljanja in ni mogel zaposlovati, 
je najnujnejše zadeve reševal z maloštevilnimi pogodbenimi 
delavci, saj so bili ves čas prisotni veliki pritiski investitorjev, 
Javnega pravobranilstva Republike Slovenije, občin, denaci- 
onalizacijskih upravičencev, kmetijskih organizacij in kmetov- 
-zakupnikov zemljišč za reševanje zemljiških zadev. 

Zaradi operativnega izvajanja nalog, ki so vezane na določene 
postopke in roke, je bila od vsega začetka največja pozornost 
namenjena vprašanjem organiziranosti Sklada KZGRS. Sklad 
KZGRS mora usklajeno delovati na ravni občin, regij in repu- 
blike, ob tem pa mora biti vertikalno učinkovito povezan. Le 
takšna organiziranost zagotavlja učinkovito koordinacijo dela 
in hiter pretok potrebnih informacij in navodil. 

Na republiški ravni je bila načrtovana strokovna služba 
Sklada, organizirana v štirih sektorjih (kmetijstvo, gozdarstvo, 
finance in pravna služba) s 14 zaposlenimi strokovnimi 
delavci. Regijsko koordinacijo naj bi opravljalo 8 izmed 36 
lokalnih izpostav Sklada. Sklad je izhajal iz zahteve po raci- 
onalnem zaposlovanju, zato je omejil število strokovnih delav- 
cev na skupno 50 delavcev. Na vsaki lokalni izpostavi dela en 
sam delavec, ki opravlja naloge na območju dveh sedanjih 
občin oziroma na približno 15.000 ha (150 km2) zemljišč. 
Poleg površine kmetijskih zemljišč in gozdov na posameznem 
območju, je bil upoštevan kot kriterij za določanje območja 
izpostave tudi obseg vračanja zemljišč po predpisih o denaci- 
onalizaciji ter gospodarsko stanje dosedanjih upravljalcev 
zemljišč. 

Kljub nadpovprečnim naporom Sklad KZGRS ni mogel biti 
organiziran in začeti z (rednim) delom v 60 dneh po ustanovi- 
tvi, t.j. do 11. maja 1993. Organiziranje služb Sklada KZGRS in 
redno izvajanje nalog so zavirale naslednje okoliščine, na 
katere Sklad KZGRS ni mogel vplivati: 

- zakon o Skladu KZGRS je bil sprejet prepozno, sredi vege- 
tacijske dobe, ko so bili mimo-njega sklenjeni že vsi zakupi 
kmetijskih zemljišč za leto 1993; 
- Državni zbor je imenoval člane sveta Sklada na seji 7. julija 
1993, zato je zamujalo sprejemanje statuta in zaposlovanje 
strokovnih delavcev za najmanj štiri mesece; 
- sredstva za začetek delovanja Sklada KZGRS iz proračuna 
Republike Slovenije za leto 1993 so bila zagotovljena 
v mesecu maju 1993 po sprejetju proračuna Republike Slove- 
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nije, in to v razpolovljeni vrednosti; 
- zaposlovanje strokovnih delavcev lokalnih izpostav na pod- 
lagi javnega razpisa je bilo vezano na odpovedne roke pri 
delodajalcih, v polovici občin pa je moral Sklad razpis pono- 
viti, ker ni bilo prijavljenih kandidatov ali pa ti niso ustrezali 
razpisnim pogojem. 

i[ i>lin< 
Kljub vsem navedenim- okoliščinam je Sklad KZGRS uspel 
v zelo kratkem času <na podlagi javnih razpisov organizirati 
strokovno službo v centrali in na lokalnih izpostavah: 

- s 1. septembrom 1993 je zaposlil 6 najnujnejših strokovnih 
in administrativnih ,de)avcev v centrali Sklada; 
- s 1. oktobrom 1993 je sklenil delovno razmerje z 20 delavci 
na 20 lokalnih izpostavah Sklada, s 15. decembrom 1993 pa še 
s 7 delavci, tako da je bilo od 36 načrtovanih izpostav v letu 
1993 organiziranih že 27 izpostav; 
- Sklad KZGRS je zagotovil iz sredstev, namenjenih za zače- 
tek delovanja, poslovne prostore, vso potrebno opremo ter 
delovna sredstva vsem izpostavam in centrali, pri čemer je 
glede na obseg kmetijskih zemljišč in gozdov, s katerimi 
gospodari, posebno pozornost namenil računalniški oprem- 
ljenosti služb. 

3. PRENOS NEPREMIČNIN V LASTI REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE NA SKLAD 

16. člen zakona o Skladu KZGRS zavezuje upravljalce, da 
prenesejo kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove na Sklad 
KZGRS oziroma na občino in ob tem predložijo bilanco po 
stanju 31.12.1992 skupaj z urejeno dokumentacijo za te 
nepremičnine najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
zakona, t.j. do 11. septembra 1993. Vsebina evidence, ki mora 
biti ob prenosu nepremičnin predložena Skladu KZGRS, je 
natančneje določena v Navodilu o tem, kaj se šteje za doku- 
mentacijo za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na 
Sklad KZGRS (Uradni list RS, št. 32/93). Kljub temu, da Sklad 
ni imel redno zaposlenih strokovnih delavcev, ki bi skrbeli za 
izvajanje te izjemno velike naloge, je od začetka svojega 
delovanja največjo pozornost namenil prenosu zemljišč na 
Sklad. Pred iztekom zakonsko določenega roka je Sklad opo- 
zoril več kot 300 kmetijskih organizacij in drugih podjetij ter 
vse občine na izvedbo te naloge. Sklad je v določenem roku 
izdelal poseben računalniški program za prenos nepremičnin 
na Sklad. Diskete z navodilom za uporabo je poslal več kot 
300 upravljalcem nepremičnin, med njimi vsem občinam, 
gozdnogospodarskim organizacijam in vsem podjetjem, ki 
posedujejo večje površine družbenih zemljišč. 

Sklad je doslej prejel odgovore od več kot 70 upravljalcev in 
od skoraj vseh občin ter gozdnogospodarskih organizacij. 
Aktivnosti za prenos zemljišč potekajo tako, da bodo na Sklad 
do meseca junija 1994 preneseni vsi gozdovi v lasti Republike 
Slovenije ter tudi pretežni del kmetijskih zemljišč. 

Aktivnosti Sklada in nekdanjih upravljalcev nepremičnin 
v družbeni lastnini za njihov prenos v last Republike Slovenije 
lahko ocenimo kot uspešne. Doseženo je bilo popolno sode- 
lovanje z vsemi gozdnogospodarskimi organizacijami in 
s skoraj vsemi občinami in kmetijskimi podjetji. Pomisleke 
izražajo le nekatera velika kmetijska podjetja, ki jih skrbijo 
stroški zakupnine za zemljišča, ki bodo bremenili lastno ceno 
pridelkov in doslej niso bili njihov strošek. 

Nekatera podjetja zemljišča nekdanje družbene lastnine šte- 
jejo za svojo lastnino, ki naj bi bila neločljivi del tehnološke 
infrastrukture, zgrajene na teh zemljiščih. 

Nekaj občin je dalo Ustavnemu sodišču pobudo, da presodi 
ustavnost in zakonitost prenosa zemljišč na Republiko Slove- 
nijo oziroma na Sklad v primerih, ko so ta zemljišča kupile, 
podedovale oziroma so jim bila podarjena. Menijo, da bi 
vsako predčasno prenašanje zemljišč na Sklad KZGRS preju- 
diciralo odločitev Ustavnega sodišča. 

Čeprav je zakon določil Sklad KZGRS kot edinega upravljalca 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v lasti Republike Slove- 

nije, zakona ne upoštevajo tudi nekatere republiške inst' 
cije, z izgovorom, da so prav tako upravičene v imenu diJ«, 
upravljati s temi nepremičninami ter jih mimo Sklada KZu • 
dajejo v zakup fizičnim osebam in obračunavajo zakupni" 

Pravni problemi nastajajo tudi med republiškimi skladi1*' 
ovira operativno delo Sklada KZGRS. Tako se pojavlja P 
problem lastništva zemljišč, ki so bila pred uveljavi' rji 
zakona o Skladu prenesena na Sklad RS za razvoj, d.d- 

Nekaj kmetijskih podjetij in zadrug želi tudi v Pr'hodn'ec|S! 
zemljišča, ki so formalno pravno postala last Republike bi 
nije, v podzakup kmetom na svojem območju. K temu |i" 
vodi le finančni interes, ampak predvsem motiv, da bi s pO * 
kupnim razmerjem prisilili kmete k obvezni oddaji ni11" , 3 

pridelkov ter tako na svojem območju utrjevali monop a 
položaj in onemogočali konkurenco. 

Precejšnji problemi pri prenosu zemljišč na Sklad 
nastajajo zato, ker dosedanji upravljalci zemljišč nimajo ! 
nih in primerno urejenih podatkov o nepremičninah v 
beni lasti. Glede na njihovo organiziranost in na povr&no^li 
zemljišč Sklad ocenjuje, da nekateri upravljalci ne 
zmogli urediti evidence še nekaj let. IISI 

velfi Na področju prenosa zemljišč v last RS predstavljajo . i 
problem tudi nedokončani komasacijski postopki, ki» j i 
v letih 1976-1991 izvajali na površini 52500 ha km0''! 
zemljišč. Iz analize, ki jo je v mesecu juniju 1993 pf'P' ' 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je razvidno, da I. o, 
220 začetih komasacijskih postopkov zaključenih samo ra 

Oviro za hitrejši prenos zemljišč na Sklad KZGRS predsta J 
tudi financiranje te naloge. Zakon o Skladu KZGRS ul"";01 
stroški prenosa bremenijo Sklad. Izračun kaže, da D 

pripravo in ureditev podatkov za prenos 988.000 pa^-jT 
Sklad KZGRS potrebnih okoli 317 mio SIT. S tem pa l 
ne bo končano. Sklad KZGRS bo tako pridobil le eV J,,, 
o nepremičninah, nakar bo potrebno urediti še celotn?Z;jjiii;0l! 
škoknjižno stanje. Priprava skoraj milijona zemljiškoknl j J 
izpiskov bo predstavljala za zemljiške knjige veliko bre"1 s 

Sklad KZGRS ocenjuje, da te naloge ne bodo m09g|ie( l? 
opravljene v letu dni, čeprav je naloga v zakonu oprod61 n 
kot prednostna. |? 

GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V ^ 

las"! isk 

4. PRENOS IN 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

V skladu z zakonom o Skladu KZGRS in zakonom o •- 
skem preoblikovanju podjetij dosedanji izvajalci del v, „j J?] 
družbenih gozdovih lahko nadaljujejo z delom do skl®T <i 
novih pogodb o izvajanju del. S preko 90% družbenih 
so do prenosa na Sklad gospodarile gozdnogospoa*I 
organizacije, nekaj manj kot 10% gozdov pa je bilo v uof« Hi 
nju drugih družbenih organizacij - teh je bilo preko ■- 
• ■ •• • • — - -n™ 
organizacije, nekaj manj kot 10% gozdov pa je bilo v upi . « 
nju drugih družbenih organizacij - teh je bilo preko 40^ «| 
katerih so po nekaj 100 ha gozdov imeli le kmetijski kom0 % 
in zadruge. „°v 

j: Dela v gozdovih se izvajajo na podlagi sprejetih 9oZ^m a> 
spodarskih načrtov. Vse večje organizacije so delo v goz\j 
nadaljevale po sprejetih letnih planih, le nekaj manjšaj?! 
odločilo, da ne prevzemajo več odgovornosti za g°zj ?? 
Take parcele so po dogovoru s Skladom prevzeli drugi ril 
resirani izvajalci. 3 

(lkg 
V skladu z načrti je bilo v gozdovih v lasti RS posekan^ SP 
780.000 m3 lesa. Obnovljenih je bilo okoli 1000 ha P°\ J6' 
nega je bila opravljena na okoli 5000 ha površine, bis\t h

gl - . ... .. - - i y0lj " 
jtKi 
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več kot so predvidevali načrti pa je bilo opravljenega . 
gozdov. Zaradi velikega porasta podlubnikov je v začet^ 
1993 Vlada Republike Slovenije sprejela uredbo o zat" 
podlubnikov, ki je določala program in roke za izvedbo °, Jo 
nih del za preprečevanje njihovega širjenja. Ta dela soz 

vala bistveno več ur, kot je znašalo poprečje zadnj'« (9o 
V gozdovih v lasti RS je bilo v letu 1994 zgrajenih okoli 2J : 

poročevalec, 



fthvlak in dokončanih le nekaj km gozdnih cest, ki pa so 
*aceli graditi že v letu 1992. 

Zakon o gozdovih je začel veljati sredi leta 1993, pozitivnih 
nio iOV Pa na Sklad in njegovo delo žal ni imel. Varstvo, ki bi 
rian ° k'1' ''nancirano iz proračuna za vse lastnike, in sofi- 

itaoMlran'e 9rac|nje gozdnih cest nista bila zagotovljena, "' negospodarske organizacije se niso preoblikovale 
Pre« ialsl<a Podjetja, niti ni bil rešen problem invalidov in it ? delavcev. Prav tako ni bil pripravljen podzakonski 

"Dori t bi določal pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalska 
Dorai o Za de'° v 99zdovih. Na podlagi tega predpisa bi v d ? Sklad pripraviti svoj pravilnik o načinu oddaje del 
1994-nih gozdovih. Ta pravilnik bo lahko pripravljen šele 

Planrln2at0 130 ,udi leto 1994 še prehodno. Sklad bo z dose- limi izvajalci še sklenil začasne enoletne pogodbe. 

Pol 
d je z gozdnogospodarskimi organizacijami že v prvi 

j. v'ci teta pripravil obračun prihodkov iz gospodarjenja 
vleh -i' dokončni obračun prihodkov pa je bil pripravljen 

• njih rUar'u 1994i Zaradi pomanjkljivih podatkov o vseh nekda- 
lflj "Pravljalcih, ki so imeli v upravljanju le po nekaj ha 

"stva r'n denacionalizaciji, bo obračun prihodkov, ki so jih ijl I'.1' manjši nekdanji upravljalci družbenih gozdov, zahte- 
ili^ el,ko dela, čeprav je gospodarjenje na majhnih dislocira- 
sitivnj arce'ah praviloma dražje in so prihodki lahko tudi nega- 

konec jeseni 1993 je Sklad začel z delom za prenos 
NdUh zern'i'^> s katerimi so upravljale nekdanje gozdno- j8ri jdarske organizacije. Program za prenos je bil priprav- 

ili , «*o. da hkrati s podatkom o parceli Sklad dobi tudi 
Slast i ° n'enern stanju v naravi, podatek o eventualni 
»Skl 
i)jel

đJe obravnaval tudi precej vlog, ki bodo reševane v letoš- 
~ gre predvsem za zamenjave zemljišč za zaokroži- 

li'atovif.st'' za rešitev solastnine in pridobitev gozdnih rezer- 
tflforn 'v | 

so bili v denacionalizaciji vrnjeni zasebnim lastni- 
'dškoH -st ^ Slovenije (s tem državi ne bo potrebno plačevati 
993 o 'n 23 zmanjšano lesnoproizvodno funkcijo!). Že v letu 

^ :'r8nih 'e pokazal° ve|iko zanimanje za odkup manjših dislo- 
i®1 !®hac ')arcel' 'eže ob zasebni posesti. Po dokončani 

'ostnih'nalizaciji in urejenem lastniškem stanju bo ena pred- 
iraj. nalog Sklada promet z zemljišči - v korist hkrati avi 'n kmetijski politiki. 

in možni denacionalizaciji. 

kmetijskih zemljišč *aKUP| 

I' js||jke''av'tvi zakona o Skladu je bilo na približno 30 % krne- 
li koli s ka,erirT,i sedaj upravlja Sklad, sklenjenih 

K d 9 zakupnih pogodb s fizičnimi osebami. Preostalih z- «dh,„ rS'n so namreč obdelovale pravne osebe (kombinati, 
/ ru9e in ostali). 

i/. 5?p|Je v 'etu 1993 sklenil preko 2000 zakupnih pogodb. 
P naS|Za .oddajo kmetijskih zemljišč v zakup je bil opravljen 

lov6n
dniih občinah v celoti ali samo za določena območja: 

Vie Bistrica, Ljutomer, Izola, Laško, Nova Gorica, 1 na Koroškem. 

s* I« 2eri? b" 'zveden predvsem v tistih primerih, ko obdelova- 
li1' ;,e{a;j s strani bivših upravljalcev ni bilo več mogoče 

'inančna nesposobnost za opravljanje del) ali v pri- 
!'ih » ? 'e ''i't0 edini način za pridobitev evidence o obsto- 
%a>nih razmerjih. Postopki in pravila za sklepanje 

"j sPrei 1 0 Podrobneje urejeni s pravilnikom o zakupih, ki ga 
' lr®der SVe* Sklada 24. decembra 1993. S tem pravilnikom je 

"^Dnlh" tuc" Prednostnl vrstni red pri sklepanju novih l(i ki i Rogodb. Zakup ureja že zakon o kmetijskih zemljiš- jl I0 bil podlaga za pripravo pravilnika. 
'' '*ave ti'Pri sklepanju novih in obnavljanju starih zakupnih 

'Scije Se Pojavljajo na zemljiščih, ki so predmet denaciona- 
' Zaradi denacionalizacije lahko Sklad KZGRS 

jD' sklepa le za dobo enega leta. Posledica tega je, da a'6ra zemljišča ne gnojijo in ne vzdržujejo v dobri 

kondiciji oz. da se trajni nasadi preveč obremenjujejo, kar 
lahko dolgoročno povzroči veliko škodo. 

Do problemov prihaja tudi v primerih, ko je del zemljišč 
v kompleksih že vrnjen upravičencem v postopkih denaciona- 
lizacije v obliki solastninskih deležev in se zemljišča dajejo 
v zakup v soglasju z vsemi solastniki, ki jih je lahko zelo veliko 
število. Ocenjujemo, da bo te zadeve mogoče urediti potem, 
ko bodo denacionalizacijski postopki zaključeni in bo lahko 
izvedena razdružitev solastnine na zemljiščih. 

Zakupnine na državnih zemljiščih v letu 1993 so bile podobne 
zakupninam, ki so jih zaračunavali bivši upravljalci. Gibljejo 
se v razponu od 40 do 400 DEM/ha na leto. Višina zakupnine 
je odvisna od kvalitete zemljišča, lege in morebitnih drugih 

6. IZDAJANJE RAZNIH SOGLASIJ IN PROMET S KMETIJ- 
SKIMI ZEMLJIŠČI 

6.1. Soglasja Sklada KZGRS 

Že pred ustanovitvijo Sklada KZGRS so se obračali na Ministr- 
stvo za kmetijstvo in gozdarstvo številni investitorji, ki so 
v postopkih za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovolje- 
nja morali pridobiti soglasje lastnika zemljišč. Z ustanovitvijo 
Sklada se je število podjetij in občanov, ki so želeli najrazlič- 
nejša soglasja k posegom na zemljišča, ki so v lasti Republike 
Slovenije, za prekope, služnosti, za soglasja Sklada kot 
mejaša in podobno, še povečalo. Pri presoji možnosti za 
izdajanje soglasij je Sklad KZGRS upošteval in zahteval doka- 
zila o: 

- lastništvu, 
- postopkih denacionalizacije na zaprošenem zemljišču ter 
obstoju dolžnosti vrnitve premoženja, 
- morebitnem zakupnem razmerju na zemljišču in soglasju 
zakupnika, 
- opredelitvi namenske rabe zemljišč v veljavnem prostor- 
skem planu občine, 
- sprejetjem prostorsko izvedbenem načrtu na zaprošenem 
območju in 
- investitorju, zlasti glede udeležbe tujega kapitala. 

Sklad KZGRS je pri načrtovanih posegih vedno zahteval stro- 
kovno mnenje prejšnjega upravljalca zemljišča (kmetijske oz. 
gozdnogospodarske organizacije) ter njegovo oceno posle- 
dic posegov na gospodarjenje na zemljišču. 

Pri dajanju soglasij so velikokrat ostajala odprta številna vpra- 
šanja, zaradi katerih Sklad ni mogel oziroma ni smel dati 
soglasja. 

Do 7. decembra 1993, ko je potekel rok za vlaganje zahtev za 
denacionalizacijo, je Sklad KZGRS dajal soglasja le v prime- 
rih, ko je bilo na podlagi historičnih zemljiškoknjižnih izpi- 
skov nedvoumno razvidno, da zemljišče ne more biti predmet 
vračanja po predpisih o denacionalizaciji. V primerih, ko je 
bilo zemljišče predmet denacionalizacije, je Sklad KZGRS 
dajal soglasja le ob predhodnem soglasju denacionalizacij- 
skega upravičenca. Zaradi neizvedenega prenosa zemljišč na 
Sklad je bilo potrebno preveriti tudi pravni status zemljišč na 
podlagi opredeljene namenske rabe v veljavnem prostorskem 
planu občine. Pogosti so bili primeri, ko je investitor želel 
dobiti soglasje za izjemni poseg na zemljišče, kar ni v pristoj- 
nosti Sklada KZGRS. V teh primerih je Sklad prosilce napotil 
na pristojna ministrstva, ki dajejo soglasja k izjemnim pose- 
gom na kmetijska zemljišča ter k spremembam planskih aktov 
občin. 

Po ustanovitvi lokalnih izpostav Sklada KZGRS v občinah je 
Sklad izdajal soglasja, ob sodelovanju strokovnih delavcev 
lokalnih izpostav. 

6.2 Promet z zemljišči 

Ker je Sklad KZGRS zavezanec za vračanje kmetijskih zem- 
ljišč, kmetij in gozdov prejšnjim lastnikom po predpisih 
o denacionalizaciji, je Svet Sklada na 2. seji dne 1. oktobra 
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1993 sprejel sklep, da Sklad ne bo Izvajal prometa s kmetij- 
skimi zemljišči in gozdovi, dokler traja rok za vlaganje zahtev 
za vrnitev premoženja po predpisih o denacionalizaciji. 
Izjema so nezazidana stavbna zemljišča, ki so jih bivši uprav- 
Ijalci pridobili z odplačnimi pravnimi posli in zanje teče posto- 
pek pridobivanja lokacijske dokumentacije oziroma je investi- 
cija začeta. 

V nasprotju s tem pa si je Sklad KZGRS od samega začetka 
prizadeval, da bi zagotovil čim več sredstev za nakup kmetij- 
skih zemljišč in gozdov in da bi to aktivnost v prihodnje čim 
bolj razvil. 

V letu 1993 je Sklad KZGRS v okviru razpoložljivih sredstev 
(40 mio SIT) kupil približno 65 ha gozdov v območju Triglav- 
skega narodnega parka, na Pohorju in nekaj varovalnega 
gozda v Iški. Gre za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, ki 
so pod posebnim režimom varovanja in gospodarjenja, kamor 
sodijo npr. varovalni gozdovi, gozdni rezervati, območja varo- 
vanja podtalnice in druga podobna varovana območja. Će 
država teh zemljišč ne bi odkupila, bi morala plačevati lastni- 
kom odškodnino zaradi zmanjšanega dohodka s teh površin. 

Hkrati s prenosom gozdnih parcel bo Sklad pridobil tudi 
kartografski material, ki bo olajšal pripravo podatkov za pro- 
met z zemljišči. Solastninski deleži in majhne, med zasebno 
posestjo ležeče parcele, otežujejo gospodarjenje z gozdovi, 
so pa zanimive za zaokroževanje zasebnih kmetij. Hkrati se 
pojavljajo velike površine gozdov, ki jih lastniki želijo prodati. 
Ponudba gozdov v odkup je bila bistvena večja od sredstev, ki 
jih je imel Sklad na razpolago. 

Prav tako prejema Sklad v zadnjem času številne ponudbe za 
odkup zemljišč od tujih, zlasti hrvaških državljanov. Ta zem- 
ljišča bi Sklad KZGRS vsekakor moral odkupiti, vendar nima 
na razpolago dovolj sredstev. Sklad KZGRS meni, da je odkup 
ponujenih kmetijskih zemljišč in gozdov eden izmed 
pomembnih ukrepov za izvajanje kmetijske politike ter za 
koncentracijo teh zemljišč v korist družinskih kmetij kot 
nosilk kmetijske in gozdarske proizvodnje, zato si bo prizade- 
val zagotoviti za ta namen čim več sredstev. Skladu ponujena 
zaokorožena psest se, če je ta ne more odkupiti kot celoto, se 
razdrobi v več manjših parcel in tako se že tako razdrobljena 
parcelna struktura še slabša. 

7. DENACIONALIZACIJA IN PROBLEM VRAČANJA NADO- 
MESTNIH ZEMLJIŠČ 

V devetih mesecih delovanja je bilo Skladu KZGRS posredo- 
vanih več kot 3.000 listin v zvezi s postopki denacionalizacije. 
Več kot 2.000 poročil o ugotovljenem pravnem in dejanskem 
stanju se je nanašalo na vračanju kmetijskih zemljišč in goz- 
dov v naravi. Na podlagi teh poročil se je Sklad KZGRS 
opredelil o načinu in obliki vračanja nepremičnega premože- 
nja bivšim lastnikom. Omeniti moramo, da ima Sklad KZGRS 
za reševanje denacionalizacijskih zadev redno zaposlenega 
enega pravnika, predpisi pa za reševanje zadev predpisujejo 
15-dnevni rok, kar vse kaže na nadpovprečne napore pri 
obvladovanju te količine denacionalizacijskih zadev. 

Že danes se kaže kot najtežji problem vprašanje vračanja 
nadomestnih zemljišč tistim upravičencem, ki jim nepremič- 
nin ni mogoče vrnitj v naravi in želijo pridobiti nadomestna 
kmetijska zemljišča. Po končanih postopkih denacionaliza- 
cije in ko bodo vsa zemljišča tudi zemljiškoknjižno prenesena 
na Republiko Slovenijo oziroma na Sklad KZGRS, bo Sklad 
napravil bilanco kmetijskih zemljišč in gozdov, ki bodo ostali 
v lasti Republike Slovenije, Svet Sklada KZGRS v soglasju 
z Vlado RS pa bo določil kriterije za dodeljevanje nadomest- 
nih zemljišč upravičencem. Pri tem moramo opozoriti na 
premalo znano dejstvo, da je bilo v vsem povojnem času 
v Sloveniji zazidanih okoli 10.000 ha kmetijskih zemljišč, pre- 
težno tistih, ki so bila nacionalizirana oziroma prenesena 
v družbeno lastnino. 

Vsi zaposleni v Skladu smo bili od začetka poslovanja Sklada 
dalje močno obremenjeni z delom s strankami - upravičenci 

in vlagatelji v postopkih denacionalizacije, ki so se obračali" 
nas z najrazličnejšimi prošnjami in zahtevami. Ocenjuje"" 
da smo se do 31. 12. 1993 pogovorili s približno 900 strtf 
kami. 

S. DELO NA PODROČJU DRUGIH PRAVNIH ZADEV 

Po zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov R0P"bIj' 
Slovenije je Sklad pravni naslednik upravljalcev kmelijf^ 
zemljišč, kmetij in gozdov v družbeni lastnini v delu, * 
nanaša na prenesena kmetijska zemljišča. Sklad je tako« 
pil tudi v pravna razmerja v sporih, ki se nanašajo na JV;., 
mičnine v lasti Republike Slovenije. Pred rednimi s0" 
bilo do konca leta 1993 v teku 43 pravdnih in neprav 
postopkov, v katere je Sklad KZGRS vključen kot stranK« 

Postopki tečejo zaradi: 
- ugotovitve lastninske pravice, 
- razveljavitve menjalnih, kupnih pogodb, 
- plačila odškodnine, 
- izstavitve zemljiškoknjižnih listin, 
- dodelitve zemljišč, 
- vrnitve zaplenjenega premoženja, 
- razdružitve solastnega premoženja 

Sodišča v nepravdnem postopku odločajo tudi o zahte^, 
denacionalizacijo, ki so jih upravičenci vložili na poo'"L 
člena ZDEN. Do konca leta 1993 je Sklad aktivno sod« 
v 65 tovrstnih postopkih. 

V stečajnih in likvidacijskih postopkih skuša Javno Pra^: 
nilstvo Republike Slovenije ob sodelovanju Sklada z 
njem izločitvenih zahtevkov izločiti Iz stečajne oziroma . 
dacijske mase kmetijska zemljišča in gozdove, ki so na ^ 
lagi predpisov postali last Republike Slovenije. V teku s (- 
taki stečajni postopki in en likvidacijski postopek. V ta ® j 
smo morali poskrbeti za potrebno dokumentacijo, 
škoknjižne in katastrske podatke o nepremičninah, P0.^ 
o načinu pridobitve nepremičnin in podobno. Kljub tru j( 
ga skupaj z Javnim pravobranilstvom vlagamo v pripr®y „i 
za sodišče, ugotavljamo, da uspehi na tem podroW 
posebno veliki. Nemalokrat se izkaže, da so sodisfia 

naklonjena stečajnim in likvidacijskim dolžnikom. 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike uniau r\iiiuiijor\ii i *-v>i i iij io«-» ni i^vluv« i lopuuii^" j-™ '• 
sodeluje tudi v zapuščinskih postopkih, v katerih se ^ 
v last Republike Slovenije in upravljanje in razpo'8^ o| 
Skladu del premoženja oseb, ki so prejemale drU 

pomoč. 

V času od začetka delovanja Sklada do konca leta l99Ldf 
v pravnem sektorju Sklada vodile in urejale pravne '■ f( 
v zvezi s prometom z nepremičninami. Tako so bile P Lj 
Ijene 4 kupne pogodbe, 1 pogodba o razdružitvi soia= i 
premoženja, 1 menjalna pogodba, 2 pogodbi o u*v|<(if 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem in 3 
bena dovoljena. 

Sklad je tudi opozarjal pravne osebe, ki so poskušale n0, 

nito razpolagati z nepremičninami, ki so postale las< , 
blike Slovenije, dejansko pa še niso bile prenesene v 0 
darjenje Skladu. 

Glede na določilo 2. člena zakona o javnem pravobraj1'!®, 
(Uradni list SRS št. 19/76 in 31/84 ter RS, št. 5/91'^ 
pravobranilec zastopa družbenopolitično skupnost. ^ 
organe in organizacije ter sklade, ki so pravne oseb®'^ 
sodišči in drugimi organi v zvezi z njihovimi premoženj, ^ 
pravicami in koristmi. Po 8. a Členu tega zakona srnf|ji; 

pravobranilec izjemoma iz opravičenih razlogov p°° 
strokovnega sodelavca v javnem pravobranilstvu, °'.tf 
javnega pravobranilca ali diplomiranega pravnika s Pra «i ,. 
nim izpitom v državnem organu ali drugem subjekt^ 
zastopa, da ga nadomešča pri zastopanju v posamezni11 j K.,' 
nih dejanjih. 

0I 
Glede na te zakonske določbe Sklad zastopa Javno Pra 
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bistvo Republike Slovenije, in to v denacionalizacijskih in Vseh drugih postopkih premoženjske narave. 

'• Vzpostavitev evidence zemljišč v lasti repu- 
bl'KE SLOVENIJE 

j' Republiki Sloveniji zbirajo podatke o zemljiščih geodetske 
^Prave, vsaka za svojo občino, ponekod pa tudi za več občin 

" nfSP®'' Za vsako katastrsko parcelo se zbirajo podatki o legi, i površini, katastrski kulturi in razredu, katastrskem 
S "ohodku in o lastniku oziroma uporabniku. 
c 
t odatki zemljiškega katastra se vodijo v katastrskem operatu, 
t ^1, ^se b u je zemljiškoknjižne podatke ter knjigovodski del, i' Katerem so opisni in numerični podatki o posameznih par- 

olah. Operat zemljiškega katastra tekoče vzdržuje pristojna 
finska geodetska uprava. 

^delo Sklada KZGRS je pomembno dejstvo, da je računalni- 
ka obdelava podatkov zemljiškega katastra po občinskih 

aeodetskih upravah zelo različna. Sele s sprejetjem zakona 
Skladu je Sklad s tem pa tudi slovenska geodezija dobila 

te"10 P°dla9° za poenotenje sistema podatkovnih baz zem- l Skega katastra. Tako ima danes Sklad v centrali in na svojih 
tij

P°s,avah na računalnikih že vzpostavljeno evidenco o kme- 
lo^ zeml)iščih, kmetijah in gozdovih v družbeni lastnini, 

i oh po razl'^nih upravljalcih za območje 38 občin. Za tP^očje ostalih geodetskih uprav pa je v teku pogodba med 
Kladom, Republiško geodetsko upravo in izvajalskim podjet- 

j ^ o nadaljnjem razvoju programske opreme za vzpostavi- 
V' vodenje in vzdrževanje skupne baze opisnih podatkov 

v ^jiškega katastra. Pogodbeni rok za prenos teh podatkov 
Skupno republiško bazo je 31. maj 1994. Po tem roku bo 

Poii centrala Sklada in njegove izpostave na računalnikih ^ aatke o vseh zemljiščih nekdanje družbene lastnine. 

'3 pro 0S,av'iene evidence za 38 občin že sedaj služijo Skladu pri a la 
v®rianju podatkov o parcelah, ki jih morajo podjetja, ki se 

] Dftinin.'.'° P° členu zakona o lastninskem preoblikovanju 
J str L6"'' Prenest' na Sklad KZGRS. Sklad bo finančno in 
3 Skih socleloval tucli pr> izdelavi metodološko tehnolo- 
9 ohmrešitev za lokacijski del zemljiškega katastra za celotno 

v u °'ie Slovenije. Za 90 % območja Slovenije so še vedno 
f0^

Porabi stari katastrski načrti v merilu 1:2880, 1:1440 ozi- 
jU«/a 1;5760, ki so bili izdelani pred več kot 150 leti. Le 
* na.° pbmočja Slovenije je pokrito s topografskokatastrskimi 
iS Mu I, v merilu 1:2000 in 1:2500, za del območja občine 

iii obm Pobota pa ni nobenih katastrskih načrtov in se za to "'očje vodi le popisni kataster. 

- W)°^'.nsk'h geodetskih upravah je Sklad KZGRS že naročil 
n Obm n'e Pre9'ednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000. Za 
i ludi °ć'3, k'er 'e Parcelacija zelo gosta, pa bomo potrebovali '' zemljiškokatastrske načrte v merilu 1:2880 ali 1:1440. 

'1 Sk| J s0'
a<| KZGRS oziroma predstavniki po lokalnih izpostavah 

" p0s
6 uiejo v postopkih pri ugotavljanju in zamejničenju 

meja, v primerih, ko državna zemljišča mejijo na 
'iišča drugih lastnikov. 

sPl0- Zaključek 

ti'!?**' številnih objektivnih okoliščin, na katere Sklad KZGRS 
sl strni?96' vP|ivati. se je Sklad ob ustanavljanju in organiziranju 

Ulj *°vnih služb soočal z močnimi zaviralnimi okoliščinami. 
i®1 "aa ,emu so maloštevilni delavci v centrali Sklada uspeli ob pi< vj(j ^ovPrečnih delovnih naporih v optimalnih rokih vzposta- 
ji nah

p°vsem na novo strokovno službo na 27 izpostavah v obči- 
jji nj6n 

v Skladu KZGRS sta do 1. septembra 1993 opravljala 
j ijVg 0ve naloge le dva delavca, vendar je Sklad vse leto 1993 
■p lale naloge, določene z zakonom: 

ii !n?^av,iene so bile vse aktivnosti in priprave za ustanovitev 
)(l lija®'e,ek dela Sklada; bilo je rešenih preko 2.000 denaciona- 

liila spisov; v primerih stečajev kmetijskih podjetij so sojena zakupna razmerja na okoli 4.000 ha zemljišč, 
jtr Ijr, er ie bila preprečena dolgoročna škoda v nasadih; izde- 

lfl Posredovan je bil poseben računalniški program za 
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prenos zemljišč na Sklad več kot 300 upravljalcern zemljišč, 
s čimer je bil zagotovljen prenos vseh gozdov in del kmetij- 
skih zemljišč na Republiko Slovenijo do sredine letošnjega 
leta; • nadalje je Sklad KZGRS z doslednim upoštevanjem 
omejitev prometa z zemljišči po predpisih o denacionalizaciji 
zagotovil vračanje odvzetega premoženja denacionalizacij- 
skim upravičencem; spodbudil je in finančno omogočil 
poenotenje republiške baze katastrskih evidenc za celotno 
območje države, kar je bila več desetletij neizpolnjena želja 
geodetske službe; ob vseh teh dejavnostih pa je Sklad odgo- 
voril na več sto pisnih vlog občanov in kmetov, ki so se nanj 
obračali v najrazličnejših zadevah, ne glede na to, da za to ni 
bilo na razpolago niti zadosti delavcev niti tehnične opreme 

Pri svojem delu je Sklad dosledno upošteval cilje kmetijske 
razvojne politike ter s tem prispeval svoj del k preobrazbi 
slovenskega kmetijstva. V tej smeri želi v sodelovanju z repu- 
bliškimi upravnimi organi in Vlado RS delovati tudi v prihod- 
nje. 

Menimo, da je devet mesecev formalnega obstoja zadosti 
kratek rok, doseženi operativni rezultati pa dovolj vidni, da so 
lahko v spodbudo vsem delavcem Sklada, pa tudi podlaga za 
objektivno oceno dosedanjega dela Sklada. 

11. PROGRAMSKE USMERITVE SKLADA KZGRS ZA LETO 
1994 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije bo 
v letu 1994 gospodaril s 140.000 ha kmetijskih zemljišč in 
260.000 ha gozdov v lasti Republike Slovenije. 

V letu 1994 bo Sklad opravljal naslednje naloge, za katere je 
pooblaščen z zakonom: 

- na podlagi zakupnih pogodb, ki jih bo sklenil s fizičnimi in 
pravnimi osebami, bo poskrbel za obdelanost vseh kmetijskih 
zemljišč v lasti Republike Slovenije; 

- z gozdovi v lasti Republike Slovenije bo gospodaril kot 
dober gospodar in bo zagotovil izvedbo vseh del, ki so dolo- 
čena z gozdnogospodarskimi načrti, kakor tudi drugih pred- 
pisanih ukrepov; 

- poskrbel bo za postopno uskladitev katastrskih evidenc 
kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije; 

- aktivno se bo vključil v izvajanje nacionalnega programa 
namakanja in v druge postopke, namenjene izboljševanju 
kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije ter v nedokon- 
čane komasacijske postopke; 

- poskrbel bo za sanacijo poplavljenih, erodiranih in zarašča- 
jočih površin, divjih odlagališč odpadkov, opuščenih gramoz- 
nic in peskokopov; 

- promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike 
Slovenije bo izvajal predvsem s ciljem izboljševanja parcelne 
in posestne strukture kmetijskih zemljišč v državni in zasebni 
lasti; prodajal bo dislocirana zemljišča, s katerimi ni mogoče 
racionalno gospodariti; prednostno bo odkupoval zemljišča 
v kompleksih, na trajno varovanih območjih in zemljišča, ki jih 
je Republika Slovenija po predpisih dolžna odkupiti; 

- kot zavezanec v postopkih denacionalizacije se bo oprede- 
ljeval do vrnitve zemljišč v naravi; izdajal bo priznanice dena- 
cionalizacijskim upravičencem, ki se bodo odrekli vrnitvi zem- 
ljišč, ležečih v kompleksih; na podlagi izdelanih kriterijev, 
potrjenih na Vladi Republike Slovenije, in v okviru možnosti 
bo dajal nadomestna zemljišča upravičencem, katerim zem- 
ljišča v naravi ni mogoče vrniti. 
pomembnih okoliščin. Pri tem imajo pravne osebe, katerim 
zakon o lastninskem problikovanju podjetij v 5. členu omo- 
goča nadaljno uporabo kmetijskih zemljišč pravico do pobota 
zakupnine s kupninami za odplačno pridobljena zemljišča. Po 
sedaj znanih podatkih ocenjujemo, da je takih zemljišč preko 
40 %. 
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S kmeti se praviloma sklepajo zakupna razmerja za manjše 
površine, kar je posledica razdrobljene posestne in parcelne 
strukture kmetijskih zemljišč. Sklad je zato fizičnim osebam 
dajal v zakup kar največje možne zaključene enote, vendar je 
bil pri tem omejen z dejanskim stanjem in že omenjeno 
razdrobljeno posestno in parcelno strukturo (npr. v občini 
Izola je preko 1000 zakupnikov s povprečno površino 0,3 ha). 

Večji problemi se pojavljajo tudi pri zakupih trajnih nasadov, 
ker so po predpisih postala last države samo zemljišča, trajni 
nasadi pa postanejo lašit investitorjev. Pri sklepanju zakupnih 
pogodb na teh zemljiščih je potrebno uskladiti pogoje, traja- 

nje in izbiro zakupnikov, ker se interesi lastnikov trajni'' 
nasadov in Sklada vedno ne pokrivajo. 
Zakupnih pogodb z zakupniki, ki so pravne osebe, v letu 1993 

še nismo sklenili, saj je predhodno potrebno izvršiti prenosi" 
ugotoviti način pridobitve zemljišč (odplačno oz. neod- 
plačno), kar posebej pri velikih podjetjih in zadrugah pred' 
stavlja zelo obsežno delo. V zadnjih treh mesecih leta 19931® , 
Sklad KZGRS sklenil več kot 2.000 zakupnih pogodb za le'0 

1993 in od zakupnikov izterjal tudi zakupnino. Z nekaterih 
upravljalci, ki so imeli sklenjene zakupne pogodbe s fizičnim 
osebami se je Sklad dogovoril, da v njegovem imenu in 
njegov račun zaračunajo zakupnine za leto 1993. 



VPRAŠANJA POSLANCEV 

ovoljstvo občinskih inšpekcijskih služb 

lil ^ A POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupno- 
J? 28. 1. 1994, postavila vprašanje, ki se nanaša na 

"le in nezadovoljstvo lendavskih inšpektorjev zaradi 
k n? Predpisov In kaznovalne politike in ki opozarjajo, n'">ajo svojega nadzornega organa. Pritožujejo pa se 

'"likatn>Zl(e 08ebne dohodke ,n da nimajo niti svojega 

® je poslanki odgovorila: 
L 
iQljti? 

n? to, da je izraženo nezadovoljstvo nad kaznovalno 
Oiist nerealnimi predpisi, vam pojasnujemo, da je Vlada 
tv ,s,avi le eden izmed predlagateljev zakonov poleg poslan- 
ca v KS,rezne9a števila volilcev. Vlada Republike Slovenije skladu s svojimi pristojnostmi na tem področju v obrav- 
!lt) 

v Državnem zboru zakon o upravi, ki naj bi uredil 
tr5Jjnain splošna vprašanja izvrševanja inšpekcijskega nad- Čemur pa naj bi sledila še uskladitev določb o inšpek- 
E? nadzorstvu na posameznih upravnih področjih. Do 

3 nove zakonodaie Pa se še vedno uporabljajo L{°® zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu 
1 j??Jne SRS ter republiških upravnih organih (Ur. I. SRS, 
»lift V'- 12/82, 39/85' 37/87 18/88) SiC6r d0l0Čbe 
!|iih L ''ah' ureiaj° razmerja do skupščin družbenopoli- 
'tiirti Pnost' 'n njihovih izvršnih svetov. S tem zakonom pa ,Urejeno vprašanje razmerja med republiškimi in občin- 
k(in inšpekcijskimi organi. Nadzorstvo nad posameznimi 
"ati i .' inšpekcijskimi organi opravljajo republiški inšpek- 
rugj' '®*ti so tudi inštančni organi, ki izdajajo odločbe na 
ig, s'°Pnji ter zagotavljajo na podlagi 249. člena navede- ?a*ona strokovno pomoč. 

fcana politika, ne glede na to, ali je ustrezna ali ne, je 
L;10® veljavnih predpisov, ki pa se usklajujejo s sprejema- 
le zakonodaje. 

^osebnih dohodkov pa pojasnjujemo, da so v skladu 
Si Jjom o delavcih v državnih organih (Ur. I. RS, št. 15/90, 

' 22/91 - 2/91in 4/93) in kolektivno pogodbo za 
tliv'i°đarske dejavnosti (Ur. I. RS, št. 18/91 in 34/93) dolo- 
pr 

J3- členu, ki jo je podpisala Vlada Republike Slovenije 
(i ,avniki sindikatov za delavce v državni upravi in hkrati 
k0 

a inšpektorje. Podrobno urejata vprašanje sindikata 
^/?temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I. SFRJ, 

'iiltat 'n 42/90) v 4. členu in zakon o reprezentativnosti 
iln0®j?v (Ur. I. RS, št. 13/93), ki ureja način pridobitve 1 Pravne osebe in reprezentativnosti sindikata. 

11..0' je za obravnavo v Vladi Republike Slovenije prlpra- 
"'strstvo za pravosodje. 

S° stanovanjskih skupnosti bomo letos zago- 
[ 11 invalidom? 

SIMŠIČ, poslanka Demokratov, je konec januarja 
1 J™*tavlla vprašanje, ki je povezano z letošnjim medna- 
O le,om družine. V Sloveniji namreč nimamo domov 
»hL8 l"vodov - edini je v Kamniku - kjer bi lahko 
iti a" mladi invalidi, da ne bi bili prepuščeni le skrbi 
l»,*v oziroma družine. Zato sprašuje vlado, Urad za inva- 
ij, Pristojna ministrstva - od Ministrstva za delo, dru- 
i#'" Socialne zadeve, Ministrstva za zdravstvo, Ministr- 

fc.,L a Šolstvo in šport do seveda Ministrstva za finance, 
bo v letošnjem proračunu denarja namenjenega za 

Izgradnjo takih stanovanjskih skupnosti in to ne samo 
v Ljubljani, ampak po vsej Sloveniji. Koliko bo tore| za to 
denarja v proračunu, če ga sploh kaj bo in ali se nam utegne 
zopet zgoditi, da nas bodo ob mednarodnem letu, tokrat 
mednarodnem letu družine, spet le polna usta skrbi za 
družino, za človeka dostojnejše bivanje v naši skupnosti pa 
konkretno spet ne bo stor|enega nič. 

Vlada ji je pripravila naslednji odgovor: 

Sodobni koncept usposabljanja, rehabilitacije in varstva inva- 
lidnih oseb zajema širok spekter različnih intervencij in ukre- 
pov, katerih namen je izboljšati realen življenjski ter psiho- 
socialni položaj posameznika - invalida. 

Med raznovrstnimi oblikami institucionalnega varstva je za 
določene kategorije invalidnih oseb stanovanjska skupina 
prav gotovo najbolj ustrezna oblika varstva. Tako imamo 
v Sloveniji že vrsto stanovanjskih skupin za osebe, motene 
v osebnostnem razvoju, osebe s cerebralno paralizo, duševno 
prizadete. 

Ustanovitelji teh stanovanjskih skupin so tako pristojni 
upravni organi, kakor tudi Invalidske organizacije. 

V primeru družine Tomšič je bilo vloženega veliko napora, da 
bi invalidoma Urški in Mitji skupaj z drugimi našli primerno 
stanovanje, vendar to v tako kratkem času ni uspelo. Rešitev 
je bila iskana tudi v dogovorih z Ministrstvom za obrambo in 
Stanovanjskim skladom Slovenije. Ministrstvo za obrambo 
s takim primernim stanovanjem ne razpolaga, Stanovanjski 
sklad Slovenije pa predlaga sistemsko rešitev tovrstnega var- 
stva tudi za druge kategorije invalidov, kar pomeni, da takojš- 
nja rešitev konkretnega primera ni mogoča. 

Vlada je v letu 1994 za zagotavljanje prostorskih pogojev za 
delovanje varstvenih delovnih centrov in stanovanjskih skup- 
nosti za invalidne osebe prvotno namenila 443 milijonov tolar- 
jev. Vendar je bila vsota ob usklajevanju proračuna znižana, 
kar bo seveda oteževalo reševanje tovrstnih vprašanj. 

Zavedajoč se potreb po ustreznem sodobnem varstvu invali- 
dov, problemov, ki spremljajo to dejavnost, probleme družine 
Tomšič in drugih, tečejo med resorji v Vladi razgovori o možni 
sistemski rešitvi zagotovitve vsaj dela sredstev za nakup 
ustreznih prostorov za bivanje in oskrbo obeh mladih invali- 
dov Tomšič. 

Odgovor je pripravilo Ministrstvo za delo, družino In soci- 
alne zadeve. 

Kako odpraviti onesnaženost vodnih virov ob 
mejnem prehodu Babno polje? 

NADA SKUK, poslanka SKD, je 18. 2. 1994, postavila vladi 
vprašanje o problematiki onesnaženosti virov pitne vode za 
naselje Babno polje v občini Cerknica, ki da je nastala po 
Izgradnji slovenskega in hrvaškega mejnega prehoda 
(Babno polje) in zato predlaga Vladi RS, da čimprej določi 
nosilca zadolžitve za sanacijo nastalih razmer. 

Vlada ji odgovarja: 

Mejni prehod Babno polje je v letu 1991 (takoj po osamosvoji- 
tvi Republike Slovenije) brez predpisanih dovoljenj zgradila 
Republiška uprava za ceste oziroma Ministrstvo za promet in 
zveze. Investitor je zgradil objekte in naprave mejnega pre- 
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hoda Babno polje v ožjem varstvenem pasu vodnega vira S- 
23-( 1), ki napaja naselje babno polje in ki je na podlagi 
veljavnih predpisov zaščiten z odlokom o varstvenih pasovih 
vodnih virov v občini Cerknica (Uradni list SRS, št. 2/88). Na 
predlog investitorja je občina Cerknica že v letu 1993 pričela 
s postopkom priprave sprememb in dopolnitev svojih plan- 
skih in prostorskih izvedbenih aktov, na podlagi katerih naj bi 
bila možna legalizacija predmetnega mejnega prehoda 
Babno polje. Ker ni z odlokom o varstvenih pasovih vodnih 
virov dovoljena nobena gradnja v ožjih varstvenih pasovih 
vodnih virov, bo potrebno na podlagi ustreznega projekta 
sanacije mejnega prehoda Babno polje, s katerim bodo 
morali biti zagotovljeni vsi pogoji za zaščito zadevnega vod- 
nega vira ter drugi ukrepi za varstvo okolja (izdelana bo 
morala biti presoja vplivov na okolje), po predpisanem 
postopku spremeniti in dopolniti prostorske sestavine občin- 
skih planskih aktov ter sprejeti poseben prostorski izvedbeni 
načrt (lokacijski načrt za mejni prehod Babno polje). Na 
podlagi teh prostorskih aktov, ko bodo veljavni, pa bo investi- 
tor lahko zaprosil za izdajo predpisanih dovoljenj za legaliza- 
cijo mejnega prehoda Babno polje. 

Istočasno kot na slovenski strani se je zgradil mejni prehod 
tudi na ozemlju hrvaške države (mejni prehod Prezid), pri 
gradnji pa ni bilo vzpostavljeno nikakršno medsebojno sode- 
lovanje obeh držav. Pri tem je tudi ugotovljeno, da je na 
hrvaškem ozemlju zgrajen mejni prehod lociran in izveden 
tako, da je možen odtok odpadnih voda z njegovih funkci- 
onalnih površin na zavarovano območje vodnega vira na 
ozemlju Republike Slovenije. 

Ministrstvo za okolje in prostor je predhodno (v svojem stro- 
kovnem mnenju) sicer že opozorilo investitorja mejnega pre- 
hoda Babno polje na neskladje zgrajenih objektov in naprav 
mejnega prehoda Babno polje s predpisi o varstvu oziroma 
zaščiti vodnih virov ter da je potrebno predhodno (poleg 
sprememb in dopolnitev planskih aktov ter sprejetja lokacij- 
skega načrta) izdelati tudi strokovno tehnično rešitev za zava- 
rovanje tega vodnega vira. O zadevni problematiki je Ministr- 
stvo za okolje in prostor tudi informativno opozorilo pristojne 
hrvaške inštitucije s področja vodnega gospodarstva. 

Za vse aktivnosti za sanacijo vodnega vira Babno polje in za 
legalizacijo mejnega prehoda Babno polje, ki so vezane na 
investicijske stroške, je sicer zadolžen povzročitelj nastalih 
razmer, to je investitor mejnega prehoda Babno polje. Ko bo 
investitor predložil Ministrstvu za okolje in prostor vsa 
potrebna dokazila, predpisana z veljavnimi zakoni s področja 
urejanja prostora in varstva okolja, to je tudi ustrezno rešitev 
za zavarovanje vodnega vira Babno polje, bo Ministrstvo za 
okolje in prostor v okviru svojih pristojnosti in v sodelovanju 
z drugimi resornimi ministrstvi poskrbelo, da bodo za objekte 
in naprave mejnega prehoda Babno polje izdana potrebna 
dovoljenja oziroma da bo ureditveno območje mejnega pre- 
hoda legalizirano. Ustrezni kontakti s hrvaško stranjo za 
potrebno sanacijo na ozemlju hrvaške države lociranega mej- 
nega prehoda se odvijajo po običajni bilateralni poti med 
uradnimi predstavniki obeh vlad. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za okolje in prostor. 

Katastrofalno stanje ceste M10 v Dolnji vasi 

MARIA POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupno- 
sti, je, 23. 12.1993, opozorila na izredno slabo stanje magi- 
stralne ceste odseka med Kapco in Lendavo. 

Poslanki je odgovor pripravilo ministrstvo za promet in zve! 
in sicer: 

1. Rekonstrukcija magistralne ceste št. 10-1 na odseku Ho® 
Kapca - Lendava je vključena v program sofinancira, 
rekonstrukcije te ceste pri Evropski banki za obnovo in 
Glede na to, da je navedeni odsek ceste v izredno slao, 
stanju, je bil v razgovorih z banko, ki so potekali v času oo 
do 12. 1. 1994 v Londonu, dosežen dogovor oziroma Prl° 
Ijeno soglasje, po katerem 

- zaradi nujnosti čimprejšnjega začetka sanacije navede' » 
cestnega odseka zagotovimo lastna sredstva v tolarski P 
vrednosti 400.000 UD in 
- da se bo ta vložek, ob zagotovitvi operativnosti oziroj11' 
črpanju posojila Evropske banke za obnovo in razvoj,»t® . 
lastni delež v finančni konstrukciji programa rekonstru 
pomurske magistrale. 

Skladno s tem dogovorom in soglasjem banke je RePu^ 
uprava za ceste 24. 1. 1994 pozvala izvajalce, ki ji"1 

v predhodnem postopku priznana usposobljenost za iz^K 
del, da oddajo ponudbe za izvedbo rekonstrukcije 
Hotiza - Lendava. Predvidevamo, da bodo vsi Post0^| 
začetek del, vključno s sklenitvijo izvajalske pogodbe, z , 
čeni najkasneje v roku dveh mesecev in da bodo rekon5^ 
cijska dela na cestnem odseku začeta koncem marca1 

2. Republiški prometni inšpektorat tekoče spremlja s 
magistralne ceste št. 10-1, torej tudi njenega odseka oo^ 
ske Sobote preko Lendave do Dolge vasi. V okviru ten 
je republiški inšpektor za ceste ukrepal takoj, ko so s®% 
cesti začele pojavljati posledične poškodbe lanske zg 
zmrzali, ki ji je sledila odjuga. 

Na podlagi inšpekcijskega ogleda poškodovanega o°®g 
magistralne ceste od Hotize do Lendave je bila 22. J*' ji 
izdana Cestnemu podjetju Murska Sobota odločba »■ 
1010/93 izdana Cestnemu podjetju Murska Sobota odi^ t 
349-10190/93-GR, s katero mu je bilo naloženo, da do 
1993 uredi vozišče magistralne ceste tako, da neravn Jj, 
vozišču ne bodo večje od 4 cm ter da se poškodovan 
ceste označi z ustrezno prometno signalizacijo. 

sl 
Cestno podjetje Murska Sobota je 28. 12. 1993 ot>v 

Republiški prometni inšpektorat, da so izvedli z odloč^ 
tevana dela. Republiški inšpektorat za ceste j® 
odločbe in nadaljnje izpolnjevanje zahtevane ravni 
nja magistralne ceste ponovno preveril v dneh 11- in 

1994. 

Republiški prometni inšpektorat ocenjuje, da je bila 
ko so bile sanirane največje poškodbe vozišča ceste, z®^ 
Ijena minimalna potrebna varnost prometa, seveda ob ^ 
vanju predpisanih in označenih omejitev. 

3. Strinjamo se s stališčem ge. Mari Pozsonec, da n® ^ 
prebivalci ob obravnavani cesti nositi breme vse teŽjl^JJ 
dic, ki jih povzročajo stalno naraščajoče prometne ob<e t 
t ve na njej po preusmeritvi prometa na relacijo sev®r° j 

i ob i". 
tve na njej po preusmeritvi prometa na relacijo 
- jugozahod zaradi vojne na sosednjem vzhodnem ob 
Vendar pa dejstvi, da so bili v mejah možnosti storjen' , 
za čimprejšnji začetek sanacije najbolj poškod°v j 
odseka magistralne ceste in da so bili sprejeti in lZ ^ 
potrebni ukrepi za povečan obseg tekočega vzdfZJ 
vozišča ceste, potrjujejo prizadevanja tega in drugi11 P 
nih ministrstev, organov in podjetij, da bi se to b'e % 
skorajšnjega začetka rekonstrukcijskih del čimbolj o"1 

Izdaja Državni 
telefon 
obračunava 
številka faksa: (061) 12 58-173. 
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