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Predlog zakona o ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN - EPA 588 

- DRUGA OBRAVNAVA 

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
RASTLIN, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na 
podlagi stališč in sklepov 22. seje Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije z dne 29. junija 1994 in 187. člena poslov- 
nika 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: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 

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

- Saša DRAGAR, samostojna svetovalka za pravna vpra- 
šanja v Republiškem kmetijskem inšpektoratu. 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov in rastlin- 
skih proizvodov pred škodljivimi organizmi in neparazitskimi 
dejavniki na način, s katerim se preprečijo škodljive posledice 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter drugih ukrepov var- 
stva rastlin na zdravje ljudi in živali ter na okolje; javno službo 
za varstvo rastlin; zdravstveno kontrolo rastlin na tržišču; 
trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi; ravnanje z ostanki 
fitofarmacevtskih sredstev ter njihovo embalažo; tehnične 
zahteve glede naprav in njihovih elementov za nanašanje 
fitofarmacevtskih sredstev; dolžnosti imetnikov rastlin; 
odškodnine imetnikom rastlin za uničene rastline; pristojbine 
za zdravstvene preglede rastlin; stroške za strokovna opravila 
po tem zakonu; pooblastila organov, ki so odgovorni za 
uresničevanje tega zakona in nadzor nad njegovim izvaja- 
njem. 

2. člen 
(nosilci zdravstvenega varstva rastlin) 

Zdravstveno varstvo rastlin je pravica in dolžnost imetnikov, ki 
so pravne in fizične osebe: lastniki oziroma posestniki rastlin, 
posestniki zemljišč (lastniki oziroma obdelovalci zemljišč), 
posestniki prostorov za skladiščenje, predelavo in hrambo 
rastlin in rastlinskih proizvodov, posestniki naprav za tretira- 
nje s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: 
naprave), posestniki naprav za predelavo rastlin in sredstev za 
prevoz rastlin, javne službe za varstvo rastlin, pooblaščenih 
laboratorijev, Republike Slovenije in njenih organov. 

Imetniki morajo izvajati ukrepe za preprečevanje oziroma 
zatiranje pojava škodljivih organizmov na objektih in zemljiš- 
čih, ki jih imajo v lasti oziroma jih obdelujejo ali uporabljajo, 
sodelovati pri izvajanju ukrepov za^arstvo rastlin, ki jih določi 
pristojni organ Republike Slovenije, javna služba za varstvo 
rastlin oziroma pooblaščeni laboratorij, in pravilno uporab- 
ljati fitofarmacevtska sredstva. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

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

lenij® 

ne 

2. Rastline so: 

a) žive rastline; 
b) seme, sadilni material in deli rastlin, namenjeni razm" 
vanju; . ,er 
c) rastlinski pridelki in proizvodi, če niso predelani an 
mično obdelani, 
d) drugi proizvodi in predmeti, s katerimi se lahko prena 
škodljivi organizmi (npr. zemlja, organska gnojila). 

3. Škodljivi organizmi so: živali, rastline, glive in mikroo'3 
nizmi v vseh razvojnih stadijih, ki lahko povzročajo s 
gojeni rastlini. Mikroorganizmi so: virusi, viroidi, spiropia 
riketcije, mikoplazme in bakterije. 

Škodljivi organizmi so: 

a) karantenski škodljivi organizmi so organizmi, ki pon* 
posebno nevarnost za rastline, ki jih napadejo, in ki >e 

posebne ukrepe za zatiranje ali izkoreninjenje, da se 
prenesli ali širili. 

Karantenski škodljivi organizmi se uvrščajo v seznani 
sicer: 

- v seznam A1, se uvrščajo organizmi, ki niso ugotovlj0"' 
območju Republike Slovenije, j 
- v seznam A2 se uvrščajo organizmi, ki so ugotovlje" 
območju Republike Slovenije; 

b) gospodarsko škodljivi organizmi so organizmi. |( 
območju Republike Slovenije povzročajo večjo škodo m I ^ 
mogoče uspešno zatirati s splošnimi oziroma poseD 

ukrepi. 

4. Fitofarmacevtska sredstva so vsa sredstva, ki se UP° 
Ijajo: 

a) za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in nep» 
skimi dejavniki; -<jij 
b) za varstvo rastlinskih pridelkov in proizvodov pred s* 
vimi organizmi; 
c) za odvračanje škodljivih organizmov; 
d) za regulacijo rasti gojenih rastlin; 
e) za preprečevanje kaljenja rastlinskih pridelkov; gi 
f) kot dodatki sredstvom, navedenim v podtočkah a d° ^ 
točke za povečanje njihove učinkovitosti ali spremem« 
hovih lastnosti; 
g) za neselektivno uničevanje rastlin; ..jj/ 
h) za povečanje odpornosti gojenih rastlin proti šk0 Jji' 
organizmom, pri čemer ne ogrožajo okolja ter zdravja i) 
živali; . .n$if 
i) sredstva za privabljanje in spremljanje navzočnosti1 

vilčnosti škodljivih organizmov. 
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S Feromoni so kemične snovi, ki jih izločajo žuželke oziroma 
o Pridobljeni sintetično in jih zaznavajo drugi osebki iste 
rs'e, pri katerih izzovejo specifično reakcijo (npr. določeno 
Dr)ašanje ali razvojni proces). 

J: Naprave za tretiranje fitofarmacevtskih sredstev na biotični 
'I so stroji in naprave vključno z njihovimi vitalnimi elementi, 
vPlivajo na natančnost nanašanja (šobe, manometri, regu- 

™°rii itd., ne pa standardni strojni elementi kot so tesnila, 
atice, vijaki, zobniki). Med naprave se ne štejejo majhni 

9regati na ročni pogon. 

[•. Karenca je čas, ki mora preteči od zadnjega tretiranja 
r jo'arnnacevtskim sredstvom do spravila ali žetve tretiranih 
nif i!n' Pri uP°rabi fitofarmacevtskega sredstva za razkuževa- , e kot sta dezinfekcija oziroma dezinsekcija je karenca čas, 

niora preteči od uporabe sredstva do dajanja tretiranih 
stlln v promet. 

L^e!ovna karenca je čas po uporabi določenega fitofarma- 
na t ■ a sredstva, v katerem nista dovoljena dostop in delo 
sto^

e,irani površini, tretiranem polju oziroma v zaprtem pro- 

'ast[e,iran'e 'e nanos ali vnos fitofarmacevtskega sredstva na st|ino, v tla ali prostore za skladiščenje, predelavo ipd. 

^Parazitski dejavniki so okoliščine, ugodne za razvoj 
. oaljivih organizmov, na katere je mogoče vplivati (pomanj- 
Vn 

,e hranil, nepravilni odmerki fitofarmacevtskih sredstev, 
Poa-rU9'h kemičnih snovi v rastline ter neugodni življenjski 
oitftP'1 za rastline). Neparazitski dejavniki pa niso emisije iz ■ *°'ia in ne gnojila. 

■ sL^aran,enski nadzor je opazovanje in pregledovanje zdrav- 
5, ^eQa stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza, 

h
r'mi se lahko prenašajo rastlinski škodljivi organizmi, 

°ku>K navzočnosti "i mogoče ugotoviti ob uvozu (skrite 
tem na določenem delu zemljišča v predpisanem časov- 1 ik0d,°bdoblu^ zaradi ugotavljanja in preprečevanja širjenja 

) a||ivih organizmov z okuženim materialom. 

iflra'trSan'tarni Pre9led ie zdravstveni pregled pošiljk rastlin ljjvj "nskih proizvodov, s katerimi se lahko prenašajo škod- 
0rganizmi, katerega opravljajo fitosanitarni inšpektorji. 

djL^btaščeni laboratoriji so pri organu, pristojnem za akre- 
1 it n akreditirani ter od ministra, pristojnega za kmetijstvo 

'abo darstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), imenovani 
8 23 °Prav,'anie določenih strokovnih del po tem 

I " Sl-UŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 
ž 

4. člen 
(služba za varstvo rastlin) 

y Slovenija organizira službo za varstvo rastlin kot 
*io republiško javno službo. 

1 °9e javne službe za varstvo rastlin so: 

'' l|stre?0Vedovan'e P°lava škodljivih organizmov na podlagi 
vđia meteoroloških, bioloških in drugih podatkov; v sDr^n°st'c'ran'e škodljivih organizmov; 
ior j ern'Janje zdravstvenega stanja rastlin, karantenski nad- 

li " do|V°den'e evidenc o tem; 
"krrio an'e 0Ptimaln'h rokov za zatiranje škodljivih orga- s H • ' 

pr
)anie strokovne pomoči imetnikom pri izvajanju ukrepov 

|f ^rnov re^evan'e' za,'ranie in izkorepinjanje škodljivih orga- 

'v'lno'an,e s,r°kovnih nasvetov imetnikom za strokovno pra- .Ll!3'10 fitofarmacevtskih sredstev in uporabo tehnično 
x2ftnih naprav; ,Kovalna dejavnost s področja varstva rastlin in fitofar- 

„-b,orf
lh sredstev; •j osko preizkušanje fitofarmacevtskih sredstev; 

"0r°čevalec, št 34 

- najmanj enkrat letno poročanje ministrstvu, pristojnemu za 
kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvu) 
o gibanju škodljivih organizmov. 

Služba za varstvo rastlin sodeluje z meteorološko in drugimi 
službami, ki spremljajo stanje na področjih, povezanih 
z zdravstvenim varstvom rastlin. 

Meteorološka služba daje službi za varstvo rastlin na razpo- 
lago vse meteorološke podatke, potrebne za opravljanje 
nalog te službe. 

Služba za varstvo rastlin se organizira v javnih zavodih, ki jih 
ustanovi Vlada Republike Slovenije. 

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

III. PREPREČEVANJE POJAVA IN ZATIRANJE ŠKODLJIVIH 
ORGANIZMOV 

5. člen 
(naloge v zvezi z varstvom rastlin) 

Imetniki morajo pregledovati zemljišča, katerih lastniki so 
oziroma jih obdelujejo, prostore, v katerih so uskladiščene 
rastline, naprave za predelavo rastlin in sredstva za prevoz 
rastlin. O sumljivih znakih, ki kažejo na pojav karantenskih ali 
gospodarsko škodljivih organizmov in o sprejetih ukrepih 
morajo takoj obvestiti ministrstvo ali najbližji javni zavod, ki 
ima službo za varstvo rastlin. 

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

S strokovno pomočjo po drugem odstavku tega člen 
a so mišljeni zlasti ugotavljanje vrste škodljivih organizmov, 
izbira fitofarmacevtskega sredstva ter način njegove uporabe. 

Če imetnik rastlin ne izvede potrebnih ukrepov, se odredi 
njihova izvedba na njegove stroške. 

6. člen 
(naloge v zvezi z zdravstvenim varstvom semena 

in sadilnega materiala) 

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

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

Za pridelovanje semena in sadik rastlin, ki so nacionalnega 
pomena, morajo fizične in pravne osebe, ki pridelujejo seme 
oziroma sadike, kakor tudi tisti, ki pridelujejo te rastline za 
potrošnjo, zagotoviti razmere, ki omogočajo pridelavo zdra- 
vega semena oziroma sadik, in pri tem upoštevati navodila 
službe za varstvo rastlin. 

Na območju, kjer se prideluje seme oziroma sadike naci- 
onalno pomembnih rastlin, je prepovedano saditi seme ozi- 
roma sadike, ki je okuženo nad dovoljenim odstotkom z dolo- 
čenim gospodarsko škodljivim organizmom. 
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7. člen 
(obvezni zdravstveni pregled posevkov in objektov) 

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

Če se pri obveznem zdravstvenem pregledu med vegetacijsko 
dobo ugotovita na posevku ali objektu iz prvega odstavka 6. 
člena tega zakona karantenski oziroma določeni gospodar- 
sko škodljivi organizem, fitosanitarni inšpektor odredi ukrepe 
za njegovo zatiranje in izkoreninjenje. 

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

8. člen 
(zdravstveno stanje in trgovanje s semenom 

in sadilnim materialom) 

Za pridelovanje rastlin se ne sme uporabljati seme oziroma 
sadilni material, ki je okuženo s karantenskim škodljivim 
organizmom. Seme oziroma sadilni material se ne sme upo- 
rabljati tudi, če je okuženo z določenim gospodarsko škodlji- 
vim organizmom nad predpisanim odstotkom. Trgovanje 
s semenom oziroma sadilnim materialom iz tega odstavka je 
prepovedano. 

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

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

9. člen 
(oprema prostorov za skladiščenje) 

Skladišča in drugi prostori za skladiščenje rastlin predpisane 
zmogljivosti morajo imeti naprave za dezinsekcijo oziroma 
morajo izpolnjevati druge pogoje, ki so predpisani za prepre- 
čevanje pojava in za zatiranje škodljivih organizmov, oziroma 
morajo imeti sklenjeno pogodbo za to dejavnost s pooblašče- 
nim laboratorijem. 

10. člen 
(ukrepi v prostorih za skladiščenje, trgovanje, predelavo 

in transport) 

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

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

Dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter deratizacijo oziroma 
ustrezne ukrepe v prostorih iz prvega odstavka tega člena 
lahko opravi le pooblaščeni laboratorij, ki ga minister imenuje 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 
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11.člen 
(prepoved gojenja in trgovanja ter uničevanje 

oziroma uporaba okuženih rastlin) 

Če obstaja nevarnost širitve škodljivega organizma, se la^J 
na določenem območju prepove gojenje določenih vrst 
lin oziroma trgovanje z določenimi vrstami rastlin. 

Če so rastline okužene s karantenskim škodljivim or9a^e 
mom, ki ga drugače ni mogoče zatreti, rastlin pa ni m09 ^ 
izkoristiti za druge namene brez nevarnosti širjenja karan d0. 
skih škodljivih organizmov, ali če je gojenje teh rastlin pw 
vedano zaradi vzrokov, navedenih v tretjem in čet 
odstavku 6. člena tega zakona, je treba uničiti na predp 
način. 

Če so semena, sadilni material ali embalaža okuženi z 
nim gospodarsko škodljivim organizmom, ki ga druga? a 
mogoče zatreti, semena, sadilnega materiala in embalaž 
ni mogoče izkoristiti za druge namene brez nevarnosti 
nja škodljivega organizma, je treba z njimi ravnati na Pre 

san način. 

Z rastlinami, ki se štejejo po predpisih o zdravstveni 
rečnosti živil in krmil za onesnažene (kontaminirane) s ^ 
macevtskimi sredstvi, je treba ravnati na predpisan naci ' 
jih ni mogoče uporabiti za druge namene. Dovoljenje za i(| 
namen uporabe lahko izda ministrstvo na podlagi P°zl 

kemičnih analiz. 

12. člen 
(objavljanje podatkov o škodljivih organizmih) 

Podatki o pojavu na novo odkritega karantensko šk0dli5 
organizma v Republiki Sloveniji se lahko dajejo in se 
objavljajo le v skladu s posebnimi predpisi. 

Nepooblaščenim organizacijam in posameznikom je Pr®?t°eg» 
dano dajati ali objavljati podatke o pojavu na novo odl<r

nj|j 
karantenskega škodljivega organizma v Republiki Slove 

13. člen 
(objekti oboroženih sil) 

Oborožene sile Republike Slovenije sprejemajo 
z ministrstvom ukrepe za zatiranje škodljivih organiz^0 (r. 
rastlinah in objektitl, ki jih uporabljajo, ter obveščajo |T" 'vc 
stvo o njihovem pojavu ter o sprejetih ukrepih za ni1 

zatiranje. 

14. člen ... 
(naloge organov za notranje zadeve in oboroženih s' 

Organi za notranje zadeve morajo v okviru svojih Pr'Bt?i,r1o'r 
na zahtevo ministrstva pomagati pri izvajanju s tem zak° 
določenih ukrepov za varstvo rastlin. 

Na zahtevo ministrstva morajd pri preprečevanju širjen)^0. 
pri zatiranju škodljivih organizmov sodelovati tudi enote 
roženih sil. 

IV. ZDRAVSTVENA KONTROLA RASTLIN NA TRŽIŠČU 

1. Zdravstvena kontrola rastlin na notranjem tržišču 

15. člen 
(rastline, seme in sadilni material na tržišču) 1 

Rastline se lahko dajejo na notranje tržišče, če niso °j 
s karantenskimi škodljivimi organizmi, okužba z gospo"® > ( 
škodljivimi organizmi pa ne presega določenega odstop ' | 
če niso onesnažene z ostanki fitofarmacevtskih sredste"' ^ 

traff Seme oziroma sadilni material se lahko daje na n° 
tržišče, če ni okuženo s karantenskimi in ne z določe 
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gospodarsko škodljivimi organizmi nad določenim odstot- 
*orn- Seme in sadilni material na tržišču morata imeti ustre- 
zen certifikat o sortnosti in kakovosti po predpisih o semenu 
ln sadikah. 

16. člen 
(posebni pogoji za dajanje okuženih rastlin na tržišče) 

N® glede na 15. člen tega zakona se lahko rastline, ki so 
°kužene s karantenskim škodljivim organizmom ali gospo- 
dsko škodljivim organizmom nad določenim odstotkom, 
Pod predpisanimi pogoji dajo na notranje tržišče za industrij- 

0 Predelavo, neposredno porabo ali v znanstvene namene. 

17. člen 
(spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin) 

Rastline z območja, okuženega s karantenskim škodljivim 
r9anizmom (okuženo območje), morajo biti obvezno zdrav- 
ven° pregledane v kraju nakladanja pred odpravo na 
omočje, ki ni okuženo s karantenskim škodljivim organiz- 
0lji, ali na drugo okuženo območje, če se prevažajo preko 
e°kuženega območja. 

j(®menski oziroma sadilni material mora biti obvezno zdrav- 
n .®no pregledan pred odpravo iz objekta, v katerem je bil M 'delan, dodelan ali pakiran. 

j? rastline iz prvega odstavka tega člena niso okužene 
fantenskim škodljivim organizmom, seme oziroma sadilni 

aterial pa tudi z določenim gospodarsko škodljivim organiz- 
Vai'n nacl določenim odstotkom, se izda pošiljatelju spriče- 
i/oiP ? zdravstvenem stanju rastlin na notranjem tržišču, ki 

la 15 dni po izdaji. 

18. člen 
(transport z okuženega območja) 

Prav, ,ra,
vne 'n fizične osebe, ki opravljajo storitve železniškega, 

SfTl CfiRtnona in nnitnona nrnmota in Hrnno ncoha na 
0 Zdravstvenem stanju. 

Srn .-B9a. cestnega in poštnega prometa, in druge osebe ne 
- el° prevažati rastlin z okuženega območja brez spričevala 

nravstvena kontrola rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu 

19. člen 
(mejni prehodi) 

će? ri'ne se latll<0 uvažajo, izvažajo in prevažajo (v tranzitu) le določene mejne prehode. 

20. člen 
(fitosanitarno spričevalo) 

'aio'^8 rastlin, de|i rastlin in rastlinski proizvodi, ki se uva- 
tti0r !n s katerimi se lahko prenesejo škodljivi organizmi, 
^dai'01'meti fitosanitarno spričevalo. Rastline, namenjene 
Hora ■ mu razmnoževanju (trsne cepljenke, sadne rastline) 
'test imeti v sklaclu s predpisi o semenu in sadikah tudi 
'*da rt° Poreklu, iz katerega je razvidna stopnja selekcije, ki ga 
stven izvoznica. Vse uvožene pošiljke morajo biti zdrav- 
^Odr Pre9|edane in ne smejo biti okužene s karantenskim 
°rqan-Vlm organizmom oziroma z gospodarsko škodljivim ■"Zrnom nad določenim odstotkom. 
F*' 
C\nita™° spričevalo iz prvega odstavka tega člena morajo K . l| tudi rantlinA U 1.1 ::u :i.: 

biljka 

Crj,,"' lt;a| rastline, deli rastlin in seme, ki jih posamezniki 
' s:.?0)0 v Republiko Slovenijo. V nasprotnem primeru se 

zavrne ali uniči. 

fcfi* na prvi odstavek tega člena se določene vrste pošiljk 
tarr, 

n Pod določenimi pogoji lahko uvažajo tudi brez fitosani- 
fia fS.3 spričevala, če se z obveznim zdravstvenim pregledom 
9li ? ?"]ern prehodu ugotovi, da niso okužene s karantenskim 

ooiočenin^ gospodarsko škodljivim organizmom. 

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

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

21. člen 
(zdravstveno stanje uvoženega semena 

in sadilnega materiala) 

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

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

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

22. člen 
(tranzit pošiljk rastlinskega izvora) 

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

Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni, je 
obvezen fitosanitarni pregled na mejnem prehodu. 

Tranzitne pošiljke iz prvega odstavka tega člena, ki se na 
ozemlju Republike Slovenije prekladajo v druga prevozna 
sredstva, morajo biti obvezno zdravstveno pregledane v kraju 
prekladanja. 

23. člen 
(kraj, v katerem se opravi zdravstveni pregled) 

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

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

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

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

25. člen 
(uvoz za znanstvene in raziskovalne organizacije) 

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

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

26. člen 
(uvoz živih organizmov) 

Uvoz živih parazitov in predatorjev škodljivih organizmov, 
kultur glivic, bakterij, virusov, mikoplazem in drugih organiz- 
mov je prepovedan. 

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

27. člen 
(zdravstveni pregled pri izvozu) 

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

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

28. člen 
(dolžnosti uvoznikov, prevoznikov in carinikov) 

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

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

Rastline, ki jih fizične osebe prinesejo v Republiko Slovenijo 
brez fitosanitarnega spričevala, organi carinske službe odvza- 
mejo in predajo fitosanitarnemu inšpektorju, ki rastline na 
predpisan način uniči v navzočnosti carinske službe. Ta 
določba ne velja za majhne količine: semena povrtnin in 
cvetja v izvirnem pakiranju, v katerem se daje to seme na 
tržišče v državi pridelovalki, šopkov, rezanega cvetja, vencev 
in vrtnin ter sadja. 

V. PROIZVODNJA, TRGOVINA IN UPORABA 
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV 

29. člen 
(promet s fitofarmacevtskimi sredstvi) 

Trgovina s fitofarmacevskimi sredstvi po tem zakonu zajern3 

- uvoz fitofarmacevtskih sredstev; 
- prodaio fitofarmacevtskih sredstev na domačem trgu; 
- skladiščenje fitofarmacevtskih sredstev; 

- opremljanje fitofarmacevtskih sredste.v (deklaracija, nav0* 
dilo, oznake, merilni pripomočki); 

- sprejemanje, zbiranje in pravilno začasno skladiščenj 
ostankov fitofarmacevtskih sredstev ter uporabljene em 
laže. 

30. člen 
(pogoji za opravljanje proizvodnje 

in trgovine s fitofarmacevtskimi sredstvi) 

S proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev se lahko ukvarjgjo 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki izpolnjuj 
glede prostorov, opreme, naprav in kadrov predpis 
pogoje. 

S trgovanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi se lahko ukvatfsjj! 
gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetnik' 
imajo: 

- sedež v Republiki Sloveniji; 
- izpolnjujejo predpisane higiensko-tehnične pogoje 9 
prostorov in imajo potrebno opremo za trgovanje s fit°,a' j. 
cevtskimi sredstvi, ravnanje z ostanki fitofarmacevtskih » 
stev in njihovo embalažo; 
- imajo v stalnem delovnem razmerju delavca z visoko sjjj 
kovno izobrazbo s področja varstva rastlin oziroma rastilin |f 
proizvodnje in znanjem o varstvu pred nevarnimi snov"1 

strupi, ki skrbi za skladiščenje, hrambo in izdajanje fitof® M 
i debel"' cevstkih sredstev, če se ukvarjajo s trgovanjem na det>0|u' ^ 

pa se ukvarjajo s trgovanjem na drobno, morajo imeti v vs» 
prodajalni v stalnem delovnem razmerju delavca z vis. 
strokovno izobrazbo s področja varstva rastlin oziroma r , 
linske proizvodnje in znanjem o varstvu pred nevarg„je 
snovmi in strupi ki skrbi za skladiščenje, hrambo in izdaj1■ ^ 
fitofarmacevstkih sredstev ter daje potrošnikom "ayl0 

o načinu njihove uporabe; 
- so pred vpisom v sodni register oziroma v register 
stojnih podjetnikov vpisane v register pravnih in fizičnih 0 

za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi pri ministrstvu- 

Fizične osebe ne smejo prinašati iz tujine fitofarmacev'5 

sredstev. 

31. člen 
(dovoljenje za trgovanje oziroma 

registracija fitofarmacevtskega sredstva) 

0 

■ Z3l 

Trguje se lahko le s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki imajo£ j. 
dovoljenje. Dovoljenje izda ministrstvo na predlog zaint0' 
rane stranke. 

F 
Dovoljenje za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvo"1 

lahko stalno, začasno ali izjemno in se glasi na proizvoo 

Dovoljenje za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvon1^ 
izda na podlagi pozitivnega mnenja komisije za regis"^] 
fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: kofjSl, 
ki jo izmed strokovnjakov s področja fitomedicine, a n8'' 
kemije in zdravstva oziroma veterinarstva imenuje min'5 

0<i 
Fitofarmacevtsko sredstvo mora biti ob uvozu obvezno k 
gledano. ^ 
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32. člen 
(vlagatelj zahtevka) 

Zahtevo za izdajo dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskim 
sredstvom lahko vložijo: 
a) proizvajalec fitofarmacevtskega sredstva, in sicer: 
~ domači proizvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega 
odstavka 30. člena tega zakona; 
~ tuji proizvajalec preko neposrednega zastopnika ali distri- 
buterja, ki je gospodarska družba s sedežem v Republiki 
« oveniji oziroma samostojni podjetnik s sedežem v Republiki 
Sloveniji, je s pogodbo pooblaščena za zastopanje oziroma 
distribucijo in predloži pogodbo o zastopanju oziroma distri- 
"uciji ministrstvu, če 
~ izpolnjuje pogoje po 30. členu tega zakona; 
~ <-e ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede prostorov iz 30. 
f-lena tega zakona, če pogodba o zastopanju oziroma distri- 
°uciji vsebuje in zastopnik oziroma distributer tudi zagotovi 
dokumentacijo za pravilno ravnanje s fitofarmacevtskimi 
sredstvi, njihovimi ostanki in rabljeno embalažo za proizvode, 
^katere je pridobil dovoljenje za trgovanje, ter da zastopnik 
°?iroma distributer jamči za proizvod v morebitnih sporih 
^ezi z njegovo kakovostjo, rabo, in pojavi, do katerih lahko 

Pnde, dokler je proizvod na tržišču; 

b) osebe iz prvega in drugega odstavka 30. člena tega zakona 
a Predpisana posebna fitofarmacevtska sredstva. 

33. člen 
(stalno dovoljenje) 

uvedbo postopka za pridobitev stalnega dovoljenja mora 
ranka vložiti prijavo za izvedbo fizikalno-kemičnih preuče- 

°nJ pri pooblaščenem laboratoriju in bioloških preučevanj 
pri službi za varstvo rastlin ter o tem obvestiti ministrstvo. 

pridobitev stalnega dovoljenja je mogoča na podlagi pozitiv- 
i ( P rezultatov preučevanj iz prvega odstavka tega člena ter 
! Ksikološke ocene, odločbe o uvrstitvi v skupino strupov, ki 

1° izda minister, pristojen za zdravstvo, če fitofarmacevtsko 
, redstvo vsebuje nevarne sli strupene snovi. 

j u0rn'sijfi lahko na podlagi predložene dokumentacije pred- 
9a skrajšanje postopka registracije za pridobitev stalnega 

u°voljenja. 

, Stalno dovoljenje ima veljavnost največ 10 let. 

34. člen 
(začasno dovoljenje) 

2a* 
i stv dovoljenje za trgovanje s fitofarmacevtskim sred- 

stJ
)ni se lahko izda, če stranka hkrati zaprosi tudi za izdajo a|nega dovoljenja, predloži rezultate fizikalno-kemičnih pre- 

„ fvanj in prijavo za biološka preučevanja ter odločbo o uvr- 
stv V skuPino strupov, ki jo izda minister, pristojen za zdrav- fitofarmacevtsko sredstvo vsebuje nevarne ali stru- er|e snovi, ob izpolnitvi še naslednjih pogojev: 

n je bilo fitofarmacevtsko sredstvo proizvedeno v tujini iz 
s.aktivne snovi in je v državi, kjer je proizvedeno, dobilo 
^ 'n° dovoljenje za trgovanje v tej državi, ali 
ku, e ie dobilo stalno dovoljenje za uporabo v proizvodnji 

i dr* ' za katere ie sredstvo namenjeno, v najmanj dveh 
iWVah članicah Evropske zveze ali v dveh državah s podob- ni predpisi, kot jih ima Evropska zveza, ali 

( Zvp 'e '3ila akt'vna snov s strani pristojne komisije Evropske ®ze uvrščena v pozitivno listo Evropske zveze (ANEX I). 

i fcasno dovoljenje za trgovanje s fitofarmacevtskim sred- se izda najdlje za dve leti. 

,, |g!°'armacevtsko sredstvo, ki ima začasno dovoljenje, se 
ko uvaža in se z njim trguje le v količinah, ki so določene 

a°voljenju. 
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35. člen 
(obveznosti nosilca stalnega oziroma 

začasnega dovoljenja) 

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

36. člen 
(izjemno dovoljenje) 

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

Osebam iz prvega in drugega odstavka 30. člena tega zakona 
lahko ministrstvo izda dovoljenje za uvoz gotovih bioloških 
preparatov in pomožnih sredstev (vabe, atraktanti), če so ti 
preparati v rabi v vsaj dveh državah Evropske zveze ter na 
podlagi odločbe o uvrstitvi v skupino strupov, ki jo izda 
minister, pristojen za zdravstvo, če fitofarmacevtsko sredstvo 
vsebuje nevarne ali strupene snovi. 

37. člen 
(stalno dovoljenje za trgovanje s fitofarmacevtskim 

sredstvom iz novih aktivnih snovi) 

Za pridobitev stalnega dovoljenja za trgovanje s fitofarma- 
cevtskim sredstvom, proizvedenim v Republiki Sloveniji iz 
novih aktivnih snovi, ki v tujini še niso registrirane, mora 
proizvajalec predložiti: 

- listine o kemičnih, toksikoloških in bioloških preiskavah, 
izvedenih na dveh priznanih inštitutih ali pristojnih medna- 
rodnih organizacijah, 
- listine o fizikalno kemičnih preiskavah pooblaščenega 
laboratorija v Republiki Sloveniji in 
- podatke o dvoletnih bioloških poskusih na območju Repu- 
blike Slovenije, ki jih opravi služba za varstvo rastlin. 

Za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvom iz prvega 
odstavka tega člena ni možno izdati začasnega dovoljenja. 

38. člen 
(dovoljenje za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvom 

iz aktivnih snovi istega proizvajalca, iz katerih je 
že izdelano drugo fitofarmacevtsko sredstvo) 

Za fitofarmacevtska sredstva, ki so izdelana iz aktivnih snovi 
istega proizvajalca, iz katerih je izdelano enako fitofarmacevt- 
sko sredstvo, ki je že na tržišču najmanj tri leta po prejemu 
stalnega dovoljenja za trgovanje in se je izkazalo za učinko- 
vito, se lahko izda stalno dovoljenje brez predhodnih biolo- 
ških testov, samo na podlagi fizikalno-kemičnega preučeva- 
nja za namene in pod pogoji, ki so določeni v dovoljenju za 
istovetno sredstvo, če so urejene licenčne pravice, ter na 
podlagi odločbe o uvrstitvi v skupino strupov, ki jo izda 
minister, pristojen za zdravstvo, če fitofarmacevtsko sredstvo 
vsebuje nevarne ali strupene snovi. 

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

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

39. člen 
(podaljšanje stalnega dovoljenja) 

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

Če zahteva za podaljšanje dovoljenja ni vložena v roku iz 
prvega odstavka tega člena, se izda odločba o prenehanju 
veljavnosti dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskim sred- 
stvom. 

Če se nosilec dovoljenja pred iztekom veljavnosti odloči, da 
določenega fitofarmacevtskega sredstva ne bo več dajal na 
tržišče ali da bo začasno ustavil trgovanje z njim, mora naj- 
manj en mesec pred prenehanjem trgovanja s tem sredstvom 
o tem obvestiti ministrstvo ter utemeljiti svojo odločitev. 

40. čien 
(preverjanje sestave fitofarmacevtskega sredstva) 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali uvažajo fitofarma- 
cevtsko sredstvo zaradi trgovanja z njim, morajo za vsako 
proizvedeno ali uvoženo količino zagotoviti listine, s katerimi 
se dokaže skladnost fizikalno kemičnih in drugih podatkov iz 
dovoljenja za trgovanje s tem sredstvom z dejanskimi sestavi- 
nami. 

41. člen 
(prenehanje in omejitev veljavnosti dovoljenja 
za trgovanje s fitofarmacevtskim sredstvom) 

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

Če se med uporabo določenega fitofarmacevtskega sredstva 
ugotovi, da ni več dovolj učinkovito za namene, določene 
v dovoljenju za trgovanje z njim, ali da ne ustreza drugim 
pogojem iz dovoljenja, ali da obstojajo drugi razlogi, lahko 
ministrstvo izda odločbo o omejitvi njegove uporabe oziroma 
drugače spremeni odločbo. 

Pravne in fizične osebe, ki pri svojem delu ugotovijo, da 
določeno fitofarmacevtsko sredstvo negativno učinkuje na 
rastline, človeka, živali oziroma okolje, morajo o tem nemu- 
doma obvestiti pristojni javni zavod, ki ima službo za varstvo 
rastlin. 

42. člen 
(soglasje za vnos vzorcev fitofarmacevtskega sredstva) 

Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje 
preiskav, demonstracijskih poskusov ali proizvodnjo fitofar- 
macevtskih sredstev, lahko za preiskave, poskusno proizvod- 
njo v domači industriji in za demonstracijske poskuse uvozijo 
iz tujine vzorce fitofarmacevtskih sredstev le s poprejšnjim 
soglasjem ministrstva, za vzorce fitofarmacevtskih sredstev, 
ki vsebujejo nevarne ali strupene snovi pa tudi s poprejšnjim 
soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravstvo. 

Ta člen se nanaša tudi na začasen uvoz fitofarmacevtskih 
sredstev, za katere ni izdano dovoljenje za trgovanje in ki se 
bo na izrecno zahtevo tujega uvoznika uporabilo za dogovor- 
jeno količino semena ali sadilnega materiala, ki je bila pride- 
lana v Republiki Sloveniji in se v celoti izvozi v državo, katere 
uvoznik je zahteval uporabo tega sredstva. 

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

43. člen 
(pakiranje in označevanje fitofarmacevtskega sredstva) 

Fitofarmacevtsko sredstvo se lahko da na tržišče le v origi- 
nalno zaprtem pakiranju, in mora biti opremljeno v skladu 
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s predpisih o nevarnih snoveh oziroma o strupih, če spad* 
med nevarne snovi ali strupe. 

Deklaracija na embalaži in navodilo za uporabo morata bil1 

napisana v slovenskem jeziku. 

Navodilo za uporabo fitofarmacevtskega sredstva mora 

usklajeno z dovoljenjem za trgovanje z njim prav tako tuo 
prospekti in drugi reklamni materiali. 

Fitofarmacevtskega sredstva se ne sme dati na tržišče, 4® ^ 
opremljeno na predpisan način ali če mu je potekel <° 
uporabe, naveden v deklaraciji. 

44. člen 
(namenskost uporabe fitofarmacevtskega sredstva) 

Ri Fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo samo za namene, 
so določeni v dovoljenju za trgovanje z njim, in na način, Kil 
določen v navodilu o njihovi uporabi. 

45. člen 
(uporaba fitofarmacevtskega sredstva iz zračnih pl°vl1 

in iz avtomatskih ventiiatorskih pršilnikov) 

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev iz zračnih plovil in uPjj 
raba fitofarmacevtskih sredstev iz 1. skupine strupov po Pre 

pisih o prometu s strupi nista dovoljeni. 

Uporabo ustreznih fitofarmacevtskih sredstev iz zračnih p|0^ 
oziroma uporabo fitofarmacevtskih sredstev iz 1. skuPje. 
strupov po predpisih o dajanju strupov v promet lahko ,zl 
moma dovoli ministrstvo po predhodnem soglasju ministrs 
za zdravstvo, če je le na ta način mogoče zatreti dolo*- 
škodljivi organizem. 

V strnjenih naseljih ni dovoljena uporaba fitofarmacevtsk'11 

sredstev s pršilniki in zameglilniki. 

* 46. člen 
(dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev) 

Imetniki, javni zavodi, pooblaščeni laboratoriji in vsi, ki UP° 
rabljajo fitofarmacevtska sredstva: 

1. morajo skrbeti, da ta sredstva ne pridejo v vodotoke, \eze'^ 
objekte za preskrbo s pitno vodo, na gojene rastline i" 
zemljišče, na katerem se ne uporabljajo ta sredstva, " 5 j( 
dišča kmetijskih pridelkov, v objekte za njihovo predelajo 
objekte za rejo in čuvanje domačih živali, če bi taka/® i 
utegnila ogroziti zdravje in življenje ljudi, domačih živali, j ( 
čebel, divjadi in drugih koristnih organizmov ali povzr0 ■_ | 
poškodbo ali onesnaženje gojenih rastlin in zemlje (kon,a ^ , 
nacija), ter skrbeti za uporabo ustreznih naprav glede ( 
biotični cilj in vrsto fitofarmacevtskega sredstva; 

2. v času, ko je najbolj nevarno za zastrupitev čebel 
cvetenjem gojenih rastlin), ne smejo uporabljati 'i,0'a^ani 
cevtskih sredstev, ki so za čebele nevarna, in morajo na!r% 
48 ur pred njihovo uporabo o tem na primeren, kral® j, 
običajen način, obvestiti čebelarje in lovce. Uporaba insek' . 
dov je zaradi varstva čebel mogoča največ dve uri pred so j 
nim zahodom, na velikih kompleksih pa le po predh" ^ 
obvestitvi čebelarjev, ki imajo panje v oddaljenosti 3 k"1 } 
predvidenega mesta uporabe insekticidov. Pri tem je !r ,ej 
čebelarje obvestiti o vrsti insekticidov, karenčni dobi. 
o času in načinu njihove nameravane uporabe; 

3. morajo pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev na Par<^ 
lah, ki mejijo na vrtove, hiše, vrtce, bolnišnice in drU»g 
podobne objekte vsaj dva dni pred pričetkom škropljenj3 ^ 
teh parcelah obvestiti omenjene sosede o datumu in ^ 
škropljenja, o uporabljenem sredstvu in omogočiti dostop . 
navodila o uporabi fitofarmacevtskega sredstva 48 ur L 
škropljenju. Do konca trajanja karence oziroma delo ^ 
karence je treba zdravstvenim delavcem omogočiti takol { 

f poročevalec, ^ j 



dostop do podatkov o uporabljenem fitofarmacevtskem sred- 
navodilu za njegovo uporabo vključno s klinično sliko 

^astrupitve, ukrepov v primeru zastrupitve in protistrupih, če 
*o znani. Škropiti se mora tako, da se fitofarmacevtsko sred- 8tvo ne razprši na sosednje kulture, objekte oziroma parcele; 

Morajo voditi evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sred- 
®,ev na prostem in v skladiščih. V to evidenco se vpisujejo 
Podatki o vrsti in količini uporabljenega fitofarmacevtskega 
'redstva, datum uporabe in datum spravila oziroma žetve 
astlin, da je možno preveriti upoštevanje predpisane karence 

ostanke fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah in v zemlji; 

jj- morajo ravnati z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in nji- 
ov° embalažo v skladu s predpisi. 

47. člen 
(izvajalci ukrepov zdravstvenega varstva rastlin) 

dar6iPe zdravs,vene9a varstva rastlin lahko izvajajo le gospo- 
iei S družbe. zadruge in samostojni podjetniki, ki izpolnju- 1° za to predpisane pogoje. 

9lede na prvi odstavek tega člena lahko kmetje izvajajo 
v s

repe zdravstvenega varstva rastlin na svojih zemljiščih in 
rastrih prostorih. Ce pa opravijo predpisan izpit iz varstva 
|; ln, imajo ustrezno tehnično opremo in znanje, ter dovo- 
% dr*avnega upravnega organa, pristojnega za kmetij- , °. lahko izvajajo te ukrepe tudi v okviru medsebojne sosed- 
Ske Pomoči. 
Tr* • 
liter pridelova|ci rastlin za prehrano ljudi in živali morajo etl Preizkus znanja s področja varstva rastlin. 

fc0Goj| ZA DAJANJE NAPRAV NA TRŽIŠČE 
V/ANadZ°R nad NJIHOVIM DELOVANJEM SU OBRATOVANJA 

48. člen 
(atestiranje in certificiranje naprav) 

se smejo dajati le naprave, s katerimi je ob predpi- 
s,rokovni rabi in upoštevanju navodil mogoče za okolje 

Sre<J°d!''V0 tretiranje rastlin in objektov s fitofarmacevtskimi 
p/. • 
str '^aialec oz'roma uvoznik mora na svojo zahtevo in svoje 
daia Pridobiti certifikat za naprave, ki morajo biti pred lanJem na tržišče preizkušene in zanje izdan certifikat. 

za izdajo certifikata o skladnosti naprav se vloži pri 
bda 'ranem certifikacijskem organu. Certifikacijski organ certifikat o skladnosti z zahtevami tehničnega predpisa 
r'ja gi P°r°čila o preizkušanju pooblaščenega laborato- 

Na prave certificirnega tipa se označijo z znakom o skladnosti. 

49. člen 
(redni pregledi naprav) 

C'niki certificirnega tipa naprav lahko uporabljajo le 
M ave, ki imajo znak o rednem pregledu. 

certificirnega tipa, ki so v uporabi, morajo biti pregle- 
'e vsake tri leta. 

stv=rave certificirnega tipa, s katerimi se izvajajo ukrepi var- rastlin drugim, morajo biti pregledane vsako leto. 

»trQI?Ve certificirnega tipa, ki so v uporabi, pregledujejo na 
"°2it 'me,nika pooblaščene organizacije, ki na podlagi "vnega izida izdajo znak o pregledu. 
^a 
O'*6 Pri pregledu ugotovijo pomanjkljivosti, pooblaščena 

n'zacija naloži imetniku naprave, da poskrbi za njihovo 

odpravo. Če imetnik naprave v določenem roku ne odpravi 
pomanjkljivosti, se naprava ne označi z znakom o pregledu. 

Pooblaščene organizacije vodijo register naprav certificir- 
nega tipa, ki so uspešno prestale redni pregled. Za naprave, ki 
niso uspešno prestale rednega pregleda, se vodi ločen regi- 
ster. 

Pooblaščene organizacije iz tega člena imenuje po območjih 
minister izmed tistih organizacij, ki za to dejavnost izpolnju- 
jejo predpisane pogoje. 

VII. ODŠKODNINE IMETNIKOM RASTLIN 

50. člen 
(pogoji za odškodnino) 

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

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

- če je obvestil o pojavu škodljivih organizmov ministrstvo ali 
najbližjo službo za varstvo rastlin takoj, ko je za pojav izvedel. 

Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se ne plača, če se 
škodljivi organizem pojavi pri uvozu rastlin oziroma med 
karantenskim nadzorom po prvem odstavku 21. člena tega 
zakona. 

Odškodnina iz prvega odstavka tega člena se določi po tržni 
vrednosti uničenih rastlin. 

Odškodnina se plača iz proračuna Republike Slovenije. 

51. člen 
(postopek za izplačilo odškodnine) 

Postopek za izplačilo odškodnine se začne na zahtevo imet- 
nika uničenih rastlin. Imetnik mora zahtevku priložiti predpi- 
sano dokumentacijo. V postopku za ugotavljanje odškodnine 
se takse ne plačujejo. 

O upravičenosti do odškodnine in o njeni višini odloča fitosa- 
nitarni inšpektor v upravnem postopku. Višino odškodnine 
ugotovi posebna komisija, ki ■ jo imenuje glavni republiški 
kmetijski inšpektor. 

Zoper odločbo o višini odškodnine ni dovoljena pritožba in 
tudi ni mogoč upravni spor. Imetnik rastlin lahko v 30 dneh po 
vročitvi odločbe iz drugega odstavka tega člena predlaga 
pristojnemu sodišču, da odmeri odškodnino. Isto lahko stori, 
če fitosanitarni inšpektor odločbe ne izda ali je stranki ne 
vroči v 60 dneh od vložitve zahteve za izplačilo odškodnine. 

O zahtevkih iz tretjega odstavka tega člena odloča pristojno 
sodišče v nepravdnem postopku. 

VIII. PRISTOJBINE IN STROŠKI 

52. člen 
(pristojbine) 

Pristojbine plačujejo uvozniki, izvozniki rastlin ter prevozniki 
rastlin, ki se prevažajo preko ozemlja Republike Slovenije in 
se tu prelagajo, za obvezne preglede rastlin v trgovanju na 
domačem tržišču in v trgovanju čez državno mejo (uvoz, 
tranzit in izvoz) ter za preglede pri uvozu fitofarmacevtskih 
sredstev, ki jih opravi fitosanitarni inšpektor na meji. 

Sredstva pristojbin iz prvega odstavka tega člena so prihodek 
proračuna Republike Slovenije. 



53. člen 
(stroški) 

Stroške preiskave fitofarmacevtskih sredstev v postopku za 
izdajo dovoljenja za njihovo trgovanje ter postopka za 
ponovno preiskavo ter izdelavo strokovnega mnenja komisije 
plača stranka, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja. 

Stroške preiskav rastlin pri uvozu, ki so bile opravljene na 
zahtevo fitosanitarnega inšpektorja zaradi ugotovitve zdrav- 
stvenega stanja rastlin, plača imetnik rastlin, pri katerem so 
bili vzeti vzorci za preiskavo. 

Stroške preiskav rastlin na prisotnost ostankov fitofarmacevt- 
skih sredstev plača uvoznik, če so ostanki nad dovoljeno 
toleranco. 

Stroške preiskav uvoženih fitofarmacevtskih sredstev plača 
uvoznik, če ta sredstva ne ustrezajo deklaraciji. 

Stroške za izdajo certifikata in znaka o skladnosti naprave 
krije vlagatelj zahtevka, stroške za izdajo znaka o pregledu 
naprav krije tisti, ki je dal napravo v pregled. 

Uvozniki in izvozniki rastlin ter prevozniki rastlin preko držav- 
nega ozemlja, ki rastline prelagajo, nosijo stroške, ki nasta- 
nejo v zvezi z izvajanjem ukrepov za varstvo rastlin. 

IX. PODZAKONSKI PREDPISI 

54. člen 
(predpisi Vlade Republike Slovenije) 

Vlada Republike Slovenije: 
- sprejme akt o ustanovitvi javnih zavodov, v katerih je 
organizirana služba za varstvo rastlin (4. člen); 
- določa višino in način plačevanja pristojbin za zdravstvene 
preglede rastlin in preglede uvoženih fitofarmacevtskih sred- 
stev po 52. členu tega zakona. 

55. člen 
(predpisi ministra) 

Minister izda naslednje podzakonske predpise k temu za- 
konu: 

- seznam A1 in seznam A2 karantenskih škodljivih organiz- 
mov (3. točka 3. člena); 
- o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji 
za opravljanje nalog po tem zakonu (13. točka 3. člena, drugi 
odstavek 10. člena); 
- o pogojih, ki jih morajo glede prostorov, opreme in kadrov 
za službo za varstvo rastlin izpolnjevati javni zavodi (4. člen); 
- o času in načinu opravljanja obveznega zdravstvenega 
pregleda, merilih za ugotavljanje zdravstvenega stanja posev- 
kov in objektov (prvi odstavek 6. člena); 
- o rastlinah nacionalnega pomena (tretji odstavek 6. člena); 
- o dovoljenem odstotku okužbe z določenim gospodarsko 
škodljivim organizmom (tretji odstavek 6. člena, tretji odsta- 
vek 17. člena, prvi odstavek 20. člena); 
- o obrazcu potrdila o zdravstvenem stanju posevka oziroma 
objekta (tretji odstavek 7. člena); 
- seznam rastlinskih vrst, katerih seme mora biti pred daja- 
njem na tržišče oziroma lastno uporabo razkuženo (drugi 
odstavek 8. člena); 
- o pogojih, ki jih morajo glede opreme za dezinsekcijo in 
druge ukrepe izpolnjevati skladišča in drugi prostori za skla- 
diščenje rastlin (9. člen); 
- o načinu uničevanja rastlin (drugi, tretji in četrti odstavek 
11. člena, tretji odstavek 28. člena); 
- o objavljanju podatkov o pojavu na novo odkritega karan- 
tenskem* Vodljivega organizma (12. člen); 
- o pogojih za dajanje okuženih rastlin na tržišče (16. člen); 
- o območjih, okuženih s karantenskim škodljivim organiz- 
mom (17. člen); 
- o obrazcu spričevala o zdravstvenem stanju rastlin (tretji 
odstavek 17. člena); 

- o mejnih prehodih, preko katerih se lahko rastline uvažaj 
izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu (19. člen); 
- o vsebini zahtevka za izdajo fitosanitarnega spričevala 
o obrazcu fitosanitarnega spričevala (prvi odstavek 20. člena 
- o rastlinah, ki se lahko uvažajo brez fitosanitarnega sprl 

vala, in o pogojih za tak uvoz (tretji odstavek 20. člena); 
- o vrstah sadilnega materiala za katero se zdravstv«.^ 
stanje preverja pri končnem uporabniku na kraju sajeni3 

o pogojih za spremljanje zdravstvenega stanja tega sadilne« 
materiala (21. člen); j, 
- o načinu opravljanja obveznega zdravstvenega pre9le 

pošiljk rastlin (20. do 28. člen) 
- o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti, v katerih 
opravlja zdravstveni pregled pošiljk rastlin (drugi odstaveK 
č'ena); 
- o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati znanstvene in raZ' vJ. 
valne organizacije za uvoz živih organizmov in za raz .ai 
nje biotičnega zatiranja škodljivih organizmov z živimi org 
nizmi (26. člen); g. 
- o podrobnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati g0^. 
darske družbe, zadruge in samostojni podjetniki za pr°lZ 

njo oziroma trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi 
o načinu prodaje teh sredstev (30. člen); ^ 
- o načinu uveljavljanja dovoljenja za trgovanje s ,it0 Lo 
cevtskim sredstvom, sestavi komisije, vsebini vloge za iz 
dovoljenja ter vsebini dovoljenja (31. člen); 
- o vsebini zahtevka za biološka in fizikalno - '<ern'nap 
preučevanja fitofarmacevtskih sredstev, o merilih in 
ter o učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (izvedba t" 
ških in fizikalno kemičnih preučevanj (33. člen); . , ^ 
- seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je izfl )f 
dovoljenje za dajanje na tržišče, za katera je dovo'J ( 
nehalo veljati, katerih ime je spremenjeno ali je spreme11) ^ 
ime njihovega proizvajalca ali pooblaščenega podjet)3' | 
katerih uporaba je spremenjena, razširjena, prepovedan3 

omejena (33., 34., 36., 37., 38., 39., 41. člen); te 
- o pogojih za uvoz vzorcev fitofarmacevtskih sredste 
o načinu vlaganja zahtevkov za tak uvoz (42. člen); m 
- o pakiranju, vsebini deklaracije in navodila za up0 

fitofarmacevtskega sredstva (43. člen); 
- o pogojih za uporabo fitofarmacevtskih sredstev iz '• ^ 
pine strupov in o pogojih za uporabo fitofarmacevtskil1 5 

stev iz zračnih plovil (45. člen) . || 
- o dolžnosti uporabnikov in o uporabi fitofarmacev 
sredstev (46. člen); 
- o evidencah in obrazcu za vodenje evidenc o up0 

fitofarmacevtskih sredstev (46. člen); 0|j? 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, o do^ ,. 
nih tolerancah ostankov fitofarmacevtskih sredstev na P'' ^ 
kih, namenjenih za živila ali krmo ali za tobačne u ^ 
jemanju vzorcev rastlin in zemlje za ugotavljanje osta" 
fitofarmacevtskih sredstev (4. točka 46. člena in prvi ods< 
15. člena); ^ 
- o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci ukrepovlu 

stvenega varstva rastlin (prvi odstavek 47. člena); s|<) 
- o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz ^ j 
rastlin ter iz tehničnega znanja o napravah za nan , n;' 
fitofarmacevtskih sredstev (drugi in tretji odstavek 47. 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za standardiz3^ 
o napravah in njihovih sestavnih delih, ki morajo biti pre' • 
šene in certificirane, o tehničnih zahtevah, katerim f11® 
ustrezati naprave, vrstah preskusov in pregledov napra 

o označevanju naprav (48. člen); jjj 
- o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene orga 

cije za pregledovanje naprav (četrti odstavek 49. člena) ,, 
- o vsebini in načinu vodenja registra naprav certi'lC , 
tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale redn' H 
gled (49. člen); 
- o načinu in pogojih za uveljavljanje odškodnine za um 
rastline (51. člen); dk 
- o višini stroškov za registracijo fitofarmacevtskih sre° 
in za izvedene biološke poskuse (53. člen); 
- o vsebini in načinu opravljanja posebnega izpita iz 
dicine (58. člen); ..J 
- o izkaznici in znački fitosanitarnega inšpektorja (59 c ^ 
- druge, če so potrebni za izvajanje tega zakona oZ1 

predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 
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* POOBLASTILA MINISTRSTVA 

56. člen 
(pooblastila) 

Miiistretvo ima pri izvajanju tega zakona poleg pooblastil iz 
' tlena tega zakona predvsem naslednja pooblastila: 

1; odredi, da je določen del meje Republike Slovenije pod 
'ainirn nadzorstvom; 

2 ■omeji ali prepove uvoz ali prevoz posameznih vrst rastlin 
z območje Republike Slovenije, če je nevarnost, da se 

Odsta*0™ 3" prevozorT1 Ponesejo škodljivi organizmi (peti 

3 •omeji ali prepove prehajanje ljudi čez državno mejo, če se 
nj. na mejnem območju Republike Slovenije ali v sosednji 

• av' v večji razsežnosti karantenski škodljivi organizem; 

Ltrede kara"tensko nadzorstvo nad posameznimi vrstami SII|n, ki se uvozijo za gojenje; 

L0ciredi na določenem območju prepoved gojenja posamez- 

6 or!rS''-sort ali k,onov kmetijskih in gozdnih rastlin; vih edi obvezno sodelovanje imetnikov pri zatiranju škodlji- 
organizmov ter uporabo njihove opreme v ta namen; 

^omeji ali prepove trgovanje s posameznimi vrstami rastlin; 
g 
l>iikP<fim''a poiave in .9'banja škodljivih organizmov v Repu- Sloveniji in v tujini in objavi zbirno poročilo o gibanju 

all'vih organizmov v Republiki Sloveniji enkrat letno 
"strezn i strokovni publikaciji; 

Ijivih^' z^'rno evidenco o karantenskih in gospodarsko škod- n organizmih in izdaja njihove sezname; 

i>nuje enega ali več s strani nacionalne akreditacijske 
HjI 6 akreditiranih laboratorijev za izvajanje strokovnih 

P° tem zakonu in certifikacijskih organov za ugotavlja- 
li fldnosti naprav z zahtevami tehničnega predpisa in vodi '"jih register; 

0 ,v°di register tipov naprav, za katere je bil izdan certifikat 
hladnosti; 

)5 
^i. register gospodarskih družb, zadrug in samostojnih 
^tnikov, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma trgova- m s fitofarmacevtskimi sredstvi; 
13 
'8kci°d' re9's,er organizacij, pooblaščenih za izvajanje dezin- 'I®. dezinsekcije in deratizacije po tem zakonu; 
14 ■ 
"ana?enuie Pooblaščene organizacije za pregled naprav za »sanje fitofarmacevtskih sredstev; 

4o^e,a vse druge ukrepe, ki so potrebni za izvajanje tega 

In$pekcijsko nadzorstvo 

Sr 

57. člen 
(fitosanitarni in kmetijski inšpektor) 

Wur- nad Ovajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na logovi podlagi, opravljajo fitosanitarni in kmetijski inšpek- 

fit 
prj 

Sanitami inšpektorji so delavci za kmetijsko inšpekcijo 
%°'?e9a organa v sestavi ministrstva. Ti inšpektorji nadzo 
li^l® izvajanje tega zakona na m«ii in v nntranineti Hr*aue 

zadevah iz tega zako OOvf 
na meji in v notranjosti države 

tega zakona, razen nadzora nad notranjo 
>f0""ln° in uporabo fitofarmacevtskih sredstev, kar je v pri- 
BrVi kmetijskih inšpektorjev. Kmetijski inšpektorji so na stopnji organizirani v upravnih enotah, na drugi stopnji 
tuj., za kmetijsko inšpekcijo pristojnem organu v sestavi 

"strstva. 

"°foče valeč, št. 34 

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

Fitosanitarni in kmetijski inšpektorji vodijo postopke po 
zakonu o splošnem upravnem postopku, kolikor ni s tem 
zakonom določeno drugače. 

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

58. člen 
(pogoji za imenovanje za inšpektorja) 

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

Za kmetijskega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima 
končan visokošolski študij agronomske, živinorejske ali 
druge ustrezne biološke smeri, opravljen strokovni izpit in 
izpolnjuje druge splošne pogoje za delo v inšpekciji oziroma 
upravi. 

59. člen 
(Izkaznica in značka fitosanitarnega inšpektorja) 

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

60. člen 
(pravice, obveznosti, odgovornosti in pooblastila 

'fitosanitarnega inšpektorja) 

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

I. na področju zdravstvene kontrole in notranjega trgovanja 
z rastlinami: 

1. da pregleduje zemljišča in rastline, prostore za hrambo in 
predelavo rastlin in rastlinskih proizvodov, sredstev za tran- 
sport rastlin, rastline na notranjem trgu in v karanteni; 

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

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

4. da na stroške imetnika jemlje vzorce rastlin zaradi preverja- 
nja, če so okužene s karantenskimi ali gospodarsko škodlji- 
vimi organizmi; 

5. da na stroške imetnika zemljišč, rastlin, prostorov oziroma 
transportnih sredstev odredi potrebne ukrepe, zlasti na- 
slednje: 
- da z odločbo v upravnem postopku odredi dezinfekcijo, 
dezinsekcijo oziroma deratizacijo, če je to potrebno, ter nad- 
zoruje izvajanje teh ukrepov; 
- da z odločbo prepove, da se določen čas na določenem 
območju Republike Slovenije gojijo določene rastline, če se 
je tam pojavil določeni .karantenski škodljivi organizem in 
prepove dostop v kraj, dokler se nevarnost širjenja karanten- 
skega škodljivega organizma ne odpravi; 
- da z odločbo odredi uničenje rastlin, ki jih je prepovedano 
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gojiti, odredi uničenje okuženih rastlin, rastlin, kontaminira- 
nih s fitofarmacevtskimi sredstvi, uničenje določenih plevelov 
ali parazitskih rastlin. 

Če imetnik odrejenih ukrepov ne izvede, inšpektor v izvršil- 
nem postopku zagotovi izvršitev ukrepov. 

II. na področju zdravstvene kontrole rastlin in trgovanja čez 
državno mejo 

1. da opravlja stalno zdravstveno kontrolo rastlin v trgovini 
čez državno mejo (uvoz, izvoz, tranzit) in izdaja fitosanitarno 
spričevalo o zdravstvenem stanju pošiljk rastlin; 

2. da na stroške uvoznika jemlje vzorce rastlin in fitofarma- 
cevtskih sredstev, da bi ugotovil zdravstveno stanje pošiljke 
rastlin oziroma kakovost fitofarmacevtskega sredstva. 
Pošiljka ostane pod carinskim nadzorstvom, dokler niso znani 
rezultati analiz; 

3. da preverja, ali je za pošiljko rastlin, ki se uvozi, izdano 
soglasje ministrstva, če je tako soglasje predpisano, ali je 
pošiljka opremljena z ustreznimi dokumenti in so izpolnjeni 
drugi pogoji po tem zakonu in drugih predpisih, ki urejajo 
pridelavo in trgovanje z rastlinami. Če ugotovi, da omenjeni 
pogoji niso izpolnjeni, z odločbo prepove uvoz rastlin; 

4. da z odločbo prepove uvoz, izvoz ali tranzit pošiljke rastlin 
ali embalaže, če nima fitosanitarnega spričevala, kadar je to 
potrebno, ali če se ugotovi, da je okužena s karantenskim 
škodljivim organizmom ali z določenim gospodarsko škodlji- 
vim organizmom nad določenim odstotkom, ki ga na kraju 
uvoza ni mogoče zatreti z dezinfekcijo ali dezinsekcijo ali 
z odločbo odredi, da se pošiljka vrne pošiljatelju ali uniči, če 
ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, oziroma vzame 
in uniči rastline, ki jih posamezniki prinesejo v Republiko 
Slovenijo. Hkrati odredi preventivne ukrepe, da se prepreči 
širjenje okužbe; 

5. da na stroške uvoznika ali izvoznika z odločbo odredi 
dezinsekcijo in dezinfekcijo rastlin, ki se uvozijo ali prevažajo, 
da prepreči prenašanje škodljivih organizmov v Republiko 
Slovenijo, pa tudi rastlin, ki se izvozijo, če to zahteva država 
uvoznica; 

6. da z odločbo prepove uvoz semena, tretiranega s fitofarma- 
cevtskimi sredstvi, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji; 

7. da z odločbo odredi začasno skladiščenje rastlin, fitofarma- 
cevtskih sredstev ali naprav, dokler se ne ugotovi njihova 
zdravstvena neoporečnost ali primernost za trgovanje; 

8. da na stroške uvoznika jemlje vzorce sumljivih rastlin zaradi, 
ugotavljanja ostankov fitofarmacevstkih sredstev in odredi 
začasno skladiščenje pod carinskim nadzorstvom, dokler 
niso znani rezultati analize; če se izkaže, da so rastline ones- 
nažene, z odločbo prepove uvoz takih rastlin; 

9. da preverja, ali je za fitofarmacevtsko sredstvo, ki se uvozi, 
izdano stalno, začasno ali izjemno dovoljenje za njegovo 
dajanje na tržišče v Republiki Sloveniji oziroma soglasje za 
uvoz teh sredstev, če se tako soglasje zahteva, in preverja, če 
uvoznik izpolnjuje pogoje za trgovanje s fitofarmacevtskimi 
sredstvi, in ali je fitofarmacevtsko sredstvo primerno oprem- 
ljeno z ustrezno deklaracijo in navodilom. Če omenjeni pogoji 
niso izpolnjeni, z odločbo prepove uvoz fitofarmacevtskega 
sredstva; 

10. da ugotavlja, če je za naprave in njihove elemente izdan 
slovenski certifikat o skladnosti. V primeru, da naprave ozi- 
roma elementi nimajo certifikata o skladnosti, začasno pre- 
pove uvoz ter uvozniku z odločbo naloži, da v določenem 
roku pridobi certifikat o skladnosti. Če certifikat o skladnosti 
v tem roku ni pridobljen, mora fitosanitarni inšpektor 
z odločbo prepovedati uvoz take naprave ali elementov; 

11. da na podlagi listin iz 40. člena tega zakona nadzira 
skladnost deklaracije fitofarmacevtskega sredstva z dejansko 

vsebnostjo ter v primeru neskladnosti prepove uvoz ozirod' 
trgovanje; 

12. da nadzira izvajanje ukrepov o dezinfekciji in dezinsekcij' 
ter drugih ukrepov, ki jih je odredil na podlagi tega zakona 

vtski" 13. da opravi druga dejanja in odredi tudi druge ukrepe 
varstva rastlin in trgovanja ter uporabe fitofarmace'. 
sredstev v skladu s tem zakonom, na njegovi podlagi izdan 
predpisov ter z obveznostmi po mednarodnih pogodbah 

V upravnih stvareh je ministrstvo drugostopni organ fitosam 
tarnega inšpektorja. 

61. člen 
(pravice, obveznosti, odgovornosti in pooblastila 

kmetijskega inšpektorja) 

Kmetijski inšpektor ima po tem zakonu in predpisih, iz 
na njegovi podlagi, na prvi stopnji predvsem naslednje P 
vice, obveznosti, odgovornosti in pooblastila: 

-tsKi"11 

sa"10' 

I. na področju kontrole fitofarmacevtskih sredstev 

1. da izda odločbo o prepovedi trgovanja s fitofarmacevt 
sredstvi gospodarskim družbam, zadrugam oziroma - ^ 
stojnim podjetnikom, ki dajejo fitofarmacevtska sredstva 
notranje tržišče, če ne izpolnjujejo pogojev iz 30. člena 
zakona; 

2. da pred dajanjem na tržišče nadzira fitofarmacevtska 
stva, ki so pri nosilcu dovoljenja za trgovanje na notrahJ 
trgu; 

3. da brezplačno jemlje vzorce fitofarmacevtskih sreds'®( 
zaradi preverjanja kemičnih in fizikalnih lastnosti, 
začasno, dokler niso znani rezultati analiz, z odločbo p'eP 
trgovanje s sumljivimi sredstvi; 

4. da izda odločbo o prepovedi trgovanja s fitofarmacevt?^ 
sredstvi, ki ne ustrezajo pogojem iz dovoljenja za nF. > 
trgovanje, če jim je potekel rok uporabe, ali ne izpoln)u| 5. 

,r 
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drugih pogojev iz tega zakona; 

5. da pregleduje poslovne knjige in listine pravnih in 'iz1' jA 
oseb v zvezi z izvajanjem predpisov za varstvo ras i'gpilip 
trgovanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi, ter ob ugotovil6^, 
nepravilnostih izda ureditveno odločbo in odredi ukrep6, 

se te pomanjkljivosti odpravijo; 

6. da pregleduje objekte za trgovanje in skladiščenje »j 
macevtskih sredstev ter ob ugotovljenih nepravilnostih 1 jj 
odločbo o prepovedi trgovanja oziroma skladiščenja, 0° 
se te pomanjkljivosti ne odpravijo; 

7. da nadzira pravne osebe in fizične osebe glede izva'i'i 
predpisov o karenci v zvezi z uporabo fitofarmacevtskih5 

ste v; 1 

8. da na stroške imetnika jemlje vzorce rastlin za preverj ,.a 
pravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev in zaradi ugo,a ,( (l in nja ostankov in da z odločbo začasno prepove trg°v ji 
s sumljivimi rastlinami, dokler niso znani rezultati anali* 'j, 
če je analizni izvid pozitiven, z odločbo prepove trgova 

z rastlinami in odredi ukrepe za uničenje. 

II. na področju zdravstvene kontrole in trgovanja z rastlina"' 
'f 1. da z odločbo prepove trgovanje s semenom oziroma » 

nim materialom, ki nima certifikata, zdravstvenega sprić®L» 
ali deklaracije o zdravstvenem stanju; če sta pomanj*1' 
izda odločbo o začasni prepovedi trgovanja, dokler se 
vilnosti ne odpravijo. Če pristojni kmetijski inšpektor pr* % "C 
troli semena in sadilnega materiala na tržišču ne more J 
viti njunega zdravstvenega stanja, lahko da vzorce serneh ( 
drugega sadilnega materiala na stroške lastnika preg|e 

pooblaščenemu laboratoriju; 

Od 
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•da pregleduje objekte za trgovanje in skladiščenje rastlin 
'ob ugotovljenih nepravilnostih izda ureditveno odločbo in 

edi ukrepe, da se te pomanjkljivosti odpravijo; 
na področju naprav 

'da z odločbo za določen čas do odprave pomanjkljivosti 
JePove uporabo naprav, za katere ni bil izdan certifikat 
hladnosti oziroma znak o rednem pregledu ali je njuna 

javnost prenehala. 

"Pravnih stvareh je drugostopni organ kmetijskega inšpek- 
'av upravni enoti za kmetijsko inšpekcijo pristojen organ 

sestavi ministrstva. 

'"•Kazenske določbe 

62. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

|f?narn° kaznijo najmanj 700.000,00 tolarjev se kaznuje za 
, "Sek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 

?Ve*i s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

'fun ravna v nasPro,iu s prvim odstavkom 8. člena oziroma .Jim odstavkom 15. člena tega zakona oziroma predpisom, 
m na njegovi podlagi; 
; * ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena oziroma 

aPisom, izdanim na njegovi podlagi; 
l {p _ 0 ravna v nasprotju z 18. členom; 

3 uvozi ali prepelje v tranzitu posamezne vrste rastlin, 
l() 

r|n uvoz ali tranzit je omejen ali prepovedan, pa se tako 
Svi 0 Prenese karantenski ali določeni gospodarsko škod- 0r9anizem (peti odstavek 20. člena); 

("I^bala*6 or9anizira povratnega toka ostankov in rabljene 
'len itofarmacevtskih sredstev (drugi odstavek 30. '•a); 

"Ne h Qa na tržišče fitofarmacevtsko sredstvo brez dovoljenja 
.uirjd ^stavek 31. člena) ali če da na tržišče fitofarmacevtsko 

V°sti ^°'za katero ie bi,a izdana odločba o prenehanju veljav- ^^jjovoljenja (drugi odstavek 39. člena in prvi odstavek 41. 

\ : 
ravna v nasprotju s 45. členom; 

H! "i 4 ,orabi fitofarmacevtsko sredstvo v nasprotju s 1., 2., 3., :f. lifh" '°Cko 46. člena tega zakona oziroma predpisom, izda- 
[l a njegovi podlagi; 

v nasprotju z 48. členom tega zakona oziroma predpi- 
^ arif.' I2danim na njegovi podlagi, daje na tržišče necertifici- e "aprave; 

6e 
:orja 

SfS 

izvrši odločbe fitosanitarnega ali kmetijskega in- 

i Crno kaznijo najmanj 70.000,00 tolarjev se kaznuje tudi 
''iW?rna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega av^a tega člena. 

. b j. cien 
(Prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

.d' -5fno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje za 
$ pravna, oseba ali posameznik, ki stori prekršek 

s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

o!Mor 
ne opravi dezinfekcije, dezinsekcije ali deratizacije pro- 

o['\L skladiščenje, predelavo ali hrambo rastlin ali sred- ah,a Prevoz rastlin, v katerih je ugotovljen škodljivi organi- 
/fl' 'Prvi odstavek 10. člena); 

' "Porablja rastline, ki so trajno onesnažene (kontamini- 

rane) s fitofarmacevtskimi sredstvi, za prehrano ljudi ali 
koristnih živali brez soglasja pristojnega organa v republiki ali 
občini (četrti odstavek 11. člena) 

3. če proizvaja fitofarmacevtska sredstva ali trguje s fitofarma- 
cevtskimi sredstvi, ne da bi za to izpolnjeval pogoje (30. člen); 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

64. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma 

samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

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

2. če ravna v nasprotju z 12. členom; 

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

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

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

6. če ne obvesti pristojnega organa o fitofarmacevtskem sred- 
stvu, za katero pri svojem delu ugotovi ali izve, da negativno 
deluje na rastline, človeka ali človekovo okolje (tretji odstavek 
41. člena); 

7. če ravna v nasprotju s 40. členom; 

8. če ravna v nasprotju s 43. členom. 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

65. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov) 

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

1. če uvozi brez dovoljenja ministrstva žive parazite in preda- 
torje žuželk, kulture glivic, bakterij, virusov, mikoplazem, in 
drugih organizmov (26. člen); 

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

3. če ne izvede ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor 
(60. člen). 

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

66. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov) 

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

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

2. če izvaia dezinfekcijo, dezinsekcijo oziroma deratizacijo in 
za to ne izpolnjuje pogojev oziroma za to ni pooblaščen (tretji 
odstavek 10. člena); 

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

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

5. če ravna v nasprotju z 22. členom; 

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

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

Z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

67. člen 
(prekrški pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti; 

1. če ne obvesti ministrstva ali najbližje službe za varstvo 
rastlin pojavu škodljivega organizma (prvi odstavek 5. člena); 

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

3. če ne obvesti fitosanitarnega inšpektorja o pošiljki rastlin, 
ki se uvozi ali prevaža v tranzitu, oziroma o pošiljki fitofarma- 
cevtskih sredstev, ki se uvozi (prvi odstavek 28. člena); 

4. če prinese iz tujine vzorce fitofarmacevtskih sredstev brez 
poprejšnjega soglasja ministrstva (42, člen); 

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

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

Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

68. člen 
(prekrški fizičnih oseb) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba: 

1. če ravna v nasprotju s 26. členom; 

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

3. če ne vodi predpisane evidence ali ravna v nasprotju s 46. 
členom; 

4. če uporablja naprave, ki nimajo znaka o rednem pregledu 
(49. člen); 

5. če stori katero od dejanj iz 1.,4„ 7., 8. ali 10. točke 62. člena, 

6. če stori katero od dejanj iz 1. točke 63. člena. 

69. člen 
(mandatne kazni) 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju 
samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznih 
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno- 
sti: 

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

2. če da v promet seme oziroma sadilni material, ki ni bil0 

zdravstveno pregledan (drugi odstavek 6. člena); 

3. če ne izvede ukrepov, odrejenih za zatiranje in izkorenini«" 
nje karantenskega ali določenega gospodarsko škodljiv0!)8 

organizma (drugi odstavek 7. člena); 

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

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

6. če v nasprotju s tem zakonom oziroma predpisom, izdanih 
na njegovi podlagi, goji ali daje v promet rastline, katerin 

gojenje oziroma promet je prepovedan (prvi odstavek ■ 
člena); 

7. če ne uniči rastlin, ki so trajno onesnažene (kontaminira/18' 
s fitofarmacevtskimi sredstvi in ki jih ni mogoče izkoristiti za 
druge namene (četrti odstavek 11. člena); 

8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena oziroff18 

predpisom, izdanim na njegovi podlagi; 

9. če nima opravljenega preizkusa znanja s področja varstva 
rastlin (tretji odstavek 47. člena). 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraj" 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuj6 

tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraj" 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznu)6 

fizična oseba. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

70. člen 
(rok za akreditacijo laboratorijev) 

Minister imenuje pooblaščene laboratorije izmed laboratorij 
jev, ki za to izpolnjujejo predpisane pogoje. Ti laboratoffl 
morajo v treh letih po uveljavitvi tega zakona opraviti akredi'3' 
cijski postopek pri nacionalni akreditacijski organizaciji- 

71. člen 
(nedokončani postopki za registracijo 

fitofarmacevtskih sredstev) 

Postopek za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, za katare 

do uveljavitve tega zakona ni bilo izdano dovoljenje za trgov«' 
nje, se nadaljuje po določbah tega zakona. 

72. člen 
(stroški za uničenje ostankov In embalaže fltofarmacevts*^ 

sredstev v prehodnem obdobju) 

Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali uničevanje ostankov 
fitofarmacevtskih sredstev in embalaže zanje, zagotovi s'0 

stva za uničenje do tedaj zbranih ostankov fitofarmacevtsK' 
sredstev in embalaže zanje Republika Slovenija iz proraW 
v skladu s predpisom Vlade Republike Slovenije. 

73. člen 
(rok za preizkus znanja za kmete in tržne proizvajalce hran" 

Kmetje, ki izvajajo ukrepe zdravstvenega varstva rastlin drU' 
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Sto, in tržni proizvajalci hrane morajo opraviti preizkus zna- 
''a iz 47. člena teaa zakona v 4 letih po uveljavitvi tega 
'akona. 

®ne opravijo preizkusa znanja v roku, se jim prepove oprav- 
™ te dejavnosti. 

74. člen 
(rok za poseben izpit iz fitomedicine 

za fitosanitarne inšpektorje) 

[itosanitarni inšpektorji, ki nimajo opravljenega strokovnega 
""a v skladu s tem zakonom, morajo v enem letu po uveljavi- 
la zakona opraviti poleg strokovnega izpita še poseben 

v, 'z fitomedicine, katerega vsebino predpiše minister. 
?"e, ki bodo postale fitosanitarni inšpektorji po uveljavitvi 

9a zakona, morajo opraviti ta poseben izpit v enem letu od 
kovanja. 

,j'0sanitarnemu inšpektorju, ki izpita ne opravi v roku iz e!§njega odstavka, preneha delovno razmerje naslednji dan 
'fleku roka. 

75. člen 
(rok za izdajo novih podzakonskih predpisov) 

'Zakonski predpisi, predvideni v tem zakonu, se izdajo neTi letu po njegovi uveljavitvi. 

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

]q . 
,j^daje predpisov iz prVega odstavka tega člena se uporab- 

!,s^
vilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljke 
v notranjem prometu (Uradni list SFRJ, št. 46/77); 

^vilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski 
Ste. za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin (Uradni list 

št. 53/77); 
,javilnik o načinu pošiljanja poročil in podatkov o pojavih 
iJlriskih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za preprečeva- 
ii^jhovega širjenja in njihovo zatiranje (Uradni list SFRJ, št. 

J^avilnik o načinu uničevanja rastlin, za katere je odrejeno, 
j* uničijo (Uradni list SFRJ, št. 4/78); 

^'avilnik o načinu obveznega zdravstvenega pregleda 
J'? rastlin, ki se uvažajo, izvažajo in prevažajo v tranzitu, in 
i.aCinu njihovega uničevanja (Uradni list SFRJ, št. 69/83 in 

i); 
lJ|f.v''nik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in 
k K'°v, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozd- 
.^stlin (Uradni list SFRJ, št. 56/86, popr. 3/87); 

i(|
rav'lnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za pošiljke 

j,ln' ki se izvozijo ali reeksportirajo (Uradni list SFRJ, št. 32/ 

i^ravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za notranji promet 
• p. ey za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 32/91); 

tilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in 
ij0

31 Prostori za skladiščenje rastlin in podjetja, ki se ukvar- 
j z dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo 
p'0rov (Uradni list SFRJ, št. 33/91); 

j tilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja 
Jr druge pravne osebe, katere dejavnost je promet 

:ffi| stvt za varstvo rastlin na debelo in drobno (Uradni list 
1 p ' št. 36/91); 

,j 'avilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja 
s*a druge pravne osebe, katerih dejavnost je proizvodnja 
ta, * 2a varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/91); ik o pogojih, pod katerimi smejo podjetja oziroma 

Pravne osebe opravljati biološke prve preiskave in 
HaKave fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti sredstev jstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/91); 
|Jredba o pogojih za promet s kostanjevim rakom okuže- 
^"'odov in lesa pravega kostanja (Uradni list SFRJ, št. 40/ 
Ortr 
\i u ba ° območjih, ki so okužena s karantenskimi rastlin- 

boleznimi in škodljivci (Uradni list SFRJ, št. 67/78); 

Sevalec, št. 34 

- Odredba o prepovedi in omejitvi uvoza in tranzita posamez- 
nih vrst rastlin, da se prepreči vnašanje bakterijskega hruše- 
vega ožiga - Erwinia amylovora (Burili) Winslow et al. (Uradni 
list SFRJ, št. 40/91); 
- Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje 
bakterijskega hruševega ožiga (Uradni list SFRJ, št. 13/91); 
- Odredba o prepovedi in omejitvi uvoza in tranzita posamez- 
nih vrst rastlin in o določitvi karantenskega nadzorstva nad 
posameznimi vrstami rastlin, ki se uvozijo za gojitev (Uradni 
list SFRJ, št. 60/77); 
- Seznami karantenskih in gospodarsko škodljivih bolezni in 
škodljivcev (Uradni list SFRJ, št. 28/90); 
- Navodilo o objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti 
novo karantenskih rastlinskih bolezni in škodljivcev (Uradni 
list SFRJ, št. 40/91); 
- Uredba o ustanovitvi mejnih postaj za varstvo rastlin 
(Uradni list RS, št. 45/93); 
- Uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede 
rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz, izvoz, prevoz v tran- 
zitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 40/93); 
- Odredba o mejnih prehodih, čez katere se smejo uvažati, 
izvažati in v tranzitu prevažati pošiljke rastlin (Uradni list RS, 
št. 39/93, popr. 45/93); 
- Odredba o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se 
prepreči nevarnost vnašanja ogrčic (Globodera pallida 
(Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) 
Behrens), (Uradni list RS, št. 5/94 in 8/94); 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovo- 
ljenje za promet v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 53/ 
93); 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so prenehala 
veljati dovoljenja za promet (Uradni list RS, št. 8/94) 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila izdana 
dovoljenja za promet (Uradni list -RS, št.8/94) 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila dovo- 
ljenja za promet podaljšana (Uradni list RS, št. 8/94) 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila dovo- 
ljenja za promet spremenjena ali dopolnjena (Uradni list RS, 
št. 8/94) 
- Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega 
fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93); 
- Odločba o pooblastitvi organizacij za spremljanje zdrav- 
stvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza 
(Uradni list RS, št. 39/93); 
- Odločba o pooblastitvi organizaciji za opravljanje bioloških 
prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvede- 
nih iz novih aktivnih snovi (Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93); 
- Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, 
fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin 
(Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93); 
- Uredba o območjih, na katerih je dovoljeno gojiti ribez in 
zeleni bor (Uradni list SRS, št. 4/78); 
- Odlok o zatiranju prosene /koruzne/ vešče na območju SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 20/78); 
- Odlok o obveznem uničevanju češminovega grma ter div- 
jega oziroma podivjanega hmelja (Uradni list SRS, št. 20/78); 
- Pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo in 
deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (Uradni list 
SRS, št. 22/80); 
- Pravilnik o zahtevani opremi in strokovni usposobljenosti 
delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo dezinfek- 
cijo, dezinsekcijo ali deratizacijo tretjim osebam in 
o postopku opravljanja tega dela (Uradni list SRS, št. 22/80); 
- Odredba o varstvu čebel pred kemičnimi sredstvi za varstvo 
rastlin (Uradni list SRS, št. 23/77); 
- Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne 
organizacije združenega dela za opravljanje obveznih zdrav- 
stvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje 
semena, objektov za pridobivanje gozdnega semena in objek- 
tov za pridobivanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 4/ 
78); 
- Odločba o pooblastitvi določenih strokovnih organizacij 
združenega dela za opravljanje obveznih zdravstvenih pregle- 
dov kmetijskih posevkov za pridobivanje semena, objektov za 
pridelovanje gozdnega semena in objektov za pridelovanje 
sadilnega materiala (Uradni list SRS, št. 10/78); 
- Navodilo o zdravstvenem spričevalu za pošiljke rastlin 
v notranjem prometu (Uradni list SRS, št. 5/66). 
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77. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma 

prenehajo veljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se na območju Republike 
Slovenije preneha uporabljati Zakon o varstvu rastlin pred 
boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list 
SFRJ 74/89 ). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

- Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci (Uradni 
list SRS, 16/77 in 42/86); 
- Uredba o zatiranju majskega hrošča (Uradni list LRS, št. 17/ 
48), potrjena z odlokom Ljudske skupščine LRS (Uradni list 
LRS št. 23/48); 
- Odlok o razglasitvi češpljevega kaparja in sadne pršice za 
rastlinske škodljivce (Uradni list LRS, št. 5/58); 
- Odlok o razglasitvi ribezove rje, krompirjeve plesni in pro- 
aaste žitne rje za nevarne rastlinske bolezni (Uradni list LRS, 
št. 7/60); 
- Odlok o gospodarsko škodljivih rastlinskih boleznih in 

škodljivcih na območju SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 131 
78>; 
- Navodilu o izkaznici republiškega in občinskega inšpek- 
torja, inšpektorja za varstvo rastlin in živinorejskega inšpek- 
torja (Uradni list SRS, št. 24/67); 
- Odločba o pooblastitvi strokovne organizacije združenega 
dela za obveščanje javnosti o pojavih in gibanju nevarnejši 
karantenskih in gospodarsko škodljivih in tudi drugih rastlin- 
skih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za njihovo prepreče- 
vanje in zatiranje (Uradni list SRS, št. 20/77); . 
- Odlok o spremembi odloka o zatiranju prosene (koruzne) 
vešče na območju Slovenije (Uradni list SRS, št. 9/85); 
- Odredba o obvezni tematiki tečaja in opravljanja preizkusa 
znanja za prodajalce sredstev za varstvo rastlin (Uradni "» 
SRS, št. 9/78). 

78. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
22. 06. 1994 je Državni zbor RS obravnaval v prvem branju 
predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in ga sprejel. 
Vladi RS je naročil, da pripravi predlog zakona za drugo 
obravnavo, pri čemer naj upošteva pripombe in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Državnega zbora RS, kot 
matičnega delovnega telesa, in Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora. 

S sprejetim sklepom je Državni zbor RS tudi zadolžil Vlado 
RS, da pripravi ustrezen podzakonski akt o zbiranju in uniče- 
vanju ostankov fitofarmacevtskih sredstev in embalaže, ter da 
za izvajanje tega predpisa zagotovi ustrezen način združeva- 
nja sredstev. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obrav- 
navo upošteval mnenja in pripombe, ki sta jih na posamezne 
člene podala Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in Sekretariat 
za zakonodajo in pravne zadeve. 

V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki in dopolni- 
tve predloga zakona, ne pa redakcijski popravki ter jezikovne 
izboljšave. 

V zvezi s pripombami, ki so upoštevane, so v predlogu zakona 
za drugo branje napravljene naslednje spremembe in dopol- 
nitve: 

V 2. členu zakona je med nosilce zdravstvenega varstva rast- 
lin, dodatna tudi javna služba za varstvo rastlin. 

V 3. členu predloga zakona so v 2. točki, kaj so rastline, 
uvrščeni tudi drugi proizvodi in predmeti, s katerimi se lahko 
prenašajo škodljivi organizmi, npr. zemlja, organska gnojila, 
ipd. To je pomembno zato, da se ukrepi po tem zakonu 
nanašajo tudi na zemljo, organska gnojila, ker se z njimi tudi 
lahko prenašajo škodljivi organizmi. 

V 2. odstavku 5. člena je sedaj jasneje določeno, da obvezno 
sporočanje in obveščanje ministrstva o pojavu in širjenju, 
velja za karantenske škodljive organizme. 

V 30. členu so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki trgujejo 
s fitofarmacevtskimi sredstvi; poleg teh zahtev, ki se nanašajo 
na trgovino, je sedaj izrecno povedano, da se izpolnjevanje 
posebnih pogojev zahteva tudi za proizvajalce fitofarmacevt- 
skih sredstev. Ti pogoji bodo tudi v bodoče urejeni v podza- 
konskih predpisih. 

V zvezi s tem je v smislu danih pripomb v predlogu zakona 
nadalje dodano, da morajo imeti podjetja, zadruge in samo- 
stojni podjetniki, ki se ukvarjajo s trgovanjem s fitofarmacevt- 
skimi sredstvi, v stalnem delovnem razmerju delavca z visoko 
strokovno izobrazbo za varstvo rastlin oziroma rastlinske pro- 
izvodnje. Rok za usposabljanje in prilagoditev ni potreben, saj 
že veljavni zakon določa takšne pogoje. 

V zvezi s pripombami, ki se nanašajo na promet s fitofarm* 
cevtskimi sredstvi, je ustrezno dopolnjen in spremenjen tli® 
32. člen. 

V zvezi s pripombami k 41. členu pa pojasnjujemo, 
služba za varstvo rastlin organizirana regijsko in bo v nap"' 
šem pomenu sestavni del kmetijske svetovalne službe. 

Pripomba k 45. členu je upoštevana tako, da je sedaj boji 
jasno, da gre za prvo skupino strupov v smislu zakona o Pr0' 
metu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91). 

Tretji odstavek 47. člena govori o tržnih proizvajalcih raslJfs 
za prehrano ljudi in živali. Ti morajo imeti opravljen preizM 
znanja s področja varstva rastlin. Določba je podlaga 1 

podzakonski akt, ki bo podrobneje določal, katere kategorll 
proizvajalcev bodo zajete, ter vsebino in način opravljal 
preizkusa znanja iz varstva rastlin. 

Kazenske določbe smo ponovno pretehtali in upoštevali dane 

pripombe. Z mandatno kaznijo se po 69. členu predlog 
zakona lahko kaznujejo fizična in pravna oseba ter odgovoru 
oseba pravne osebe. 

Glede na predlagano novo kazensko zakonodajo, ki ne Pre<j_. 
videva več gospodarskih prestopkov, so le-ti prekvalificira 
v prekrške. Predlagajo se tudi višje kazni, namesto »SIT' P 
se uporabi beseda »tolarjev«. 

Po mnenju predlagatelja so podlage za varstvo čebel Pre£ 
učinki fitofarmacevtskih sredstev ustrezno urejene, podroo' 
neje pa bodo urejene v podzakonskih aktih. 

Izrazi »nakladanje«, »razkladanje« in »prekladanje« n's° 
nadomeščeni, ker se uporabljajo tudi v predpisih, ki urejal 
transport. 

Način testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sred" 
stev ter izdajanje potrdila oziroma znaka o testiranju te' 
določitvi merila o napravah, ki se obvezno certificirajo, bod 
urejeni v podzakonskem aktu, podrobnejše urejanje teh vp(° 
šanj ne spada v zakon, temveč v podzakonski predpis. 

Med prehodnimi in končnimi določbami je v skladu s Pose?' 
nim sklepom Državnega zbora RS tudi določba o zagotavll3' 
nju sredstev za uničevanje ostankov fitofarmacevtskih sre . 
stev in njihove embalaže, ki so se nakopičili do uveljaviN 
tega zakona. Sredstva za to naj bi se zagotovila v proračun 
RS. Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kme'1!' 
stvo in. gozdarstvo že pripravljata podzakonske predplS 

k zakonu o varstvu okolja, ki bodo v bodoče urejali ravnal, 
z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in njihove embalaže, 
predpisi bodo predvidoma objavljeni v oktobru 1994. 
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predlog zakona o ARHIVSKEM GRADIVU IN ARHIVIH - EPA 761 

PRVA OBRAVNAVA .   

Vlada Republike Slovenije je na 95. seji dne 21. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ARHIVSKEM GRADIVU IN AR- 
HIVIH, 

ki vam ga pošiljamo 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 bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovala: 

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
kulturo, 

^[edlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih 

"• uvod 

1 OCENA STANJA 

zavodov, ki so jih ustanovile občine in Arhiv Republike Slove- 
nije, ki je organizacijsko umeščen v Ministrstvo za kulturo, kot 
organ v sestavi tega ministrstva. 

Republike Slovenije določa v prvem odstavku 5. člena, 
j® le dolžnost države, da skrbi za ohranjanje naravnega 
Sk|9®stva in kulturne dediščine ter tako ustvarja možnosti za 
od t en c'vilizacijski in kulturni razvoj Slovenije in v drugem s'avku 73. člena, da država in lokalne skupnosti skrbijo za 

ranjanje naravne in kulturne dediščine. . 

t**o gradivo je v sedaj veljavnem Zakonu o naravni in 
R
u|,umi dediščini (Ur l. SRS št. 1-3/81, 42/86, 8/90 in U.l. 

I Publike Slovenije št. 26/92) opredeljeno kot premična kul- 
p/1®| dediščina oziroma kulturni spomenik, zaradi svojega 
ne 

ebnega znanstvenega, zgodovinskega oziroma kultur- 
ah P?"16"3 za Republiko Slovenijo. Z zakonom o naravni in 

'urni dediščini je opredeljeno tudi posebno družbeno var- 
šavskega gradiva, ki je v tem zakonu določeno z obvez- 
... .'1° vzdrževanja dokumentarnega gradiva, odbiranjem 
h|£-*ga gradiva iz dokumentarnega gradiva in strokovnim 
nJjfnJem. strokovno obdelavo, evidentiranjem, konservira- 

"i in restavriranjem ter dajanjem arhivskega gradiva v upo- 
„ 0 v za ta namen posebej ustanovljenih organizacijah 

arhivih. 

Hat" ° naravni in kulturni dediščini odraža v celoti obdobje, I aterem je nastal temelji namreč na konceptu družbene 
|as,"!ne in so zaradi tega tako varstveni režimi kakor tudi 
Pola • razmei"ja naravnani na koncept upravljanja in raz- ganja z arhivskim gradivom kot z družbeno lastnino. 
Arh* 
odb'**° gradivo so dolžne po navodilih pristojnih arhivov 
mj, rati družbeno pravne osebe, določene v posebnih sezna- 
ht4'« svojega dokumentarnega gradiva, ki so ga dolžne 
'ako V primernih pogojih ter na primeren način. Po poteku 
% določenih rokov so dolžne te osebe odbrano arhiv- 
°bli|9raclivo izročiti pristojnim arhivom v za to predpisani 
Vrir • Arhiv nato hrani, strokovno obdeluje, konsertira, resta- 
9rad' 6v'dentira, raziskuje ter razstavlja prevzeto arhivsko 

'v° v skladu z dognanji stroke ter ga daje v uporabo za 
decjj,

nsko dopustne namene. Zakon o naravni in kulturni 
beni i ' Posebej ureja izročanje filmskega gradiva v druž- 
il, 'astnini, glede na njegov pomen za ohranitev te zvrsti 

rne dediščine. 

%2Va'anie arhivske dejavnosti je v veljavi precej podzakon- 
ski Podpisov, ki podrobno urejajo postopke in pristojnosti 
lipo- ?'a arhivske dejavnosti, kakor tudi celotno področje a°6 arhivskega gradiva. 
Mij - a

v®ka dejavnost se izvaja v strokovnih organizacijah 
'a 0 

v'h, ki jih ustanavljajo oziroma soustanavljajo občine, 
«V'ian'e nalog varstva arhivskega gradiva na svojem 
a°lo? iU" 2akon 0 naravni in kulturni dediščini je podrobno 
"odb • Or9anizacijo in upravljanje arhivov, ki so postali na Vp| a9i Zakona o zavodih (Ur.l. RS št.12/91) javni zavodi. 

Publiki Sloveniji opravlja arhivsko dejavnost šest javnih 

"Sevalec, št. 34 

Zakon o naravni in kulturni dediščini je dopuščal tudi usta- 
navljanje posebnih arhivov, kot npr. Arhiv CK ZKS, Arhiv 
Inštituta za novejšo zgodovino, vendar so bili le ti odpravljeni 
na podlagi novele zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur.l. 
SRS št. 8/90) in priključeni Arhivu Republike Slovenije. 

Opravljanje arhivske dejavnosti se financira pretežno iz repu- 
bliškega proračuna kljub temu, da so ustanoviteljice arhivov 
občine. Občine prispevajo 50% potrebnih sredstev za zago- 
tavljanje materialnih pogojev za opravljanje arhivske dejavno- 
sti ter do 6% sredstev, potrebnih za poslovanje arhivov. 

2. Razlogi za izdajo zakona 

Varstvo arhivskega gradiva je bilo do sprejema Zakona 
o naravni in kulturni dediščini leta 1981 urejeno s posebnim 
zakonom o arhivskem gradivu in arhivih. Leta 1981 je en sam 
zakon uredil celotno področje varovanja naravne in kulturne 
dediščine, ki je bilo do tedaj urejeno s štirimi zakoni. Poleg 
zakona o arhivskem gradivu in arhivih so bili to še: zakon 
o varstvu narave, zakon o varstvu kulturnih spomenikov in 
zakon o muzejih. Zakon je določil tudi statusno obliko stro- 
kovnih organizacij, ki to dejavnost opravljajo ter način uprav- 
ljanja in vodenja teh organizacij. Strokovne organizacije 
v smislu tega zakona so: zavodi za varstvo naravne in kulturijp 
dediščine, arhivi in muzeji. 

V preteklem obdobju se je pokazalo, da nasilno združevanje 
med seboj tako različnih predmetov varovanja, ki zahtevajo 
vsak svoje, posebej prilagojene metode in postopke varova- 
nja, ki pa hkrati vendarle dopuščajo tudi različne oblike orga- 
niziranosti, ni prineslo bistvenega napredka, temveč ravno 
nasprotno. Sam zakon ima zaradi nasilnega združevanja vse- 
bin, tudi njihovega posploševanja, poglavitno pomanjkljivost 
v nejasnosti ter zapletenosti sprejete ureditve. Taka ureditev 
je v evropskem prostoru enkratna, saj razen v Španiji nikjer ne 
poznajo skupnega zakona za varstvo dediščine. 

V strokovno določenem konceptu bodoče zakonske ureditve 
varstva naravne in kulturne dediščine je zato prišlo najprej do 
ločitve urejanja področja naravne dediščine od področja ure- 
janja kulturne dediščine. Upoštevaje nesporno dejstvo, da je 
arhivsko gradivo po svoji naravi tako specifična vrsta pre- 
mične kulturne dediščine, da zahteva povsem svoje, sebi 
lastne oblike varovanja in hranjenja, je te vsebine smiselno 
urediti v posebnem zakonu. To odločitev podpira tudi ugoto- 
vitev, da je v sedaj veljavnem zakonu o naravni in kulturni 
dediščini skupna vsem vrstam premične kulturne dediščine 
ena sama določba v zakonu, v vsem ostalem pa so namenjene 
varstvu arhivskega gradiva posebne določbe. 

Zaradi nastalih sistemskih in družbeno lastninskih sprememb 
v Republiki Sloveniji, ki jim postopno sledijo tudi spremembe 
v pravni ureditvi, je potrebno v temelje ureditve varstva arhiv- 
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skega gradiva vgraditi lastninsko pravico lastnikov zasebnega 
arhivskega gradiva na lastnem arhivskem gradivu, ki se sme 
omejiti le v zakonsko določenih primerih zaradi javnega inte- 
resa ohranitve kulturne dediščine. 

V skladu z veljavnim zakonorp o naravni in kulturni dediščini 
so občine ustanavljale strokovne organizacije za varstvo 
arhivskega gradiva, imenovane pokrajinski oziroma zgodo- 
vinski arhivi, ko so bili za njihovo ustanovitev izpolnjeni 
zakonsko določeni pogoji. Z uveljavitvijo zakona o zavodih je 
bilo uveljavljeno načelo, da je premoženje organizacij, ki 
opravljajo javno službo, last tistega, ki je te organizacije 
ustanovil. Te organizacije so se na podlagi zakona preobliko- 
vale v javne zavode, saj sodi arhivska dejavnost med tiste 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki jih je zakon 
o zavodih na podlagi zakona o naravni in kulturni dediščini 
izenačil z javno službo, do sprejema novih področnih zako- 
nov, ki bodo javno službo na novo opredelili. 

Narava opravljanja arhivske dejavnosti je specifična zaradi 
potrebe po enakem obravnavanju arhivskega gradiva 
v celotni državi, zagotavljanju dostopnosti do vsega arhiv- 
skega gradiva ter enakem strokovnem obravnavanju vsega 
arhivskega gradiva, ne glede na to kje se le to nahaja, in 
zaradi vsega navedenega zahteva podporo države. Na to kaže 
tudi obstoječa ureditev financiranja, ko zagotavlja sredstva za 
opravljanje arhivske dejavnosti pretežno država, medtem ko 
so zaradi neusklajenosti ureditve vse ustanoviteljske pravice 
pridržane občinam. Posledično prihaja zaradi navedenih 
neusklajenosti do težav pri zagotavljanju javnega interesa 
v teh javnih zavodih in bo potrebno prenesti ustanoviteljstvo 
teh javnih zavodov na državo, saj bo le tako lahko zagotovljen 
nujno potreben vpliv države na njihovo poslovanje. 

Prenos ustanoviteljstva pa zahteva tudi bližajoča se spre- 
memba lokalne samouprave. Pričakovati je, da se območja 
regionalnih arhivov ne bodo ujemala z območji novih lokalnih 
skupnosti. Zakon o lokalnih skupnostih ne predvideva pri 
občinah, da bi le te imele pristojnosti pri urejanju področja 
naravne in kulturne dediščine, tako da je ta oblika nepri- 
merna. Zaradi kontinuitete varstva arhivskega gradiva je 
potrebno z državno avtoriteto zagotoviti potrebno zaščito 
arhivskemu gradivu v prehodnem obdobju. 

Nekatere strokovne rešitve varstva arhivskega gradiva, ki ne 
ustrezajo evropskim standardom na tem področju, je 
potrebno na novo urediti, tako da bo sistem varovanja arhiv- 
skega gradiva primerljiv z drugimi sistemi v Evropi. Tu so 
mišlj^pe predvsem pomanjkljivosti sedanjega sistema, ki ne 
ureja vprašanja dostopnosti arhivskega gradiva, varstva oseb- 
nih podatkov, varstva zasebnosti posameznika, določa nepri- 
merne roke oddaje arhivskega gradiva arhivu in drugo. 

Uveljavljene rešitve v zakonu o naravni in kulturni dediščini ne 
zagotavljajo dovolj visoke stopnje učinkovitosti sprejetih reši- 
tev, predvsem na področju izvajanja obveznosti ustvarjalcev 
arhivskega gradiva, kar je nedvomno posledica pomanjkljivih 
kazenskih določb ter izostanka inšpekcijskega nadzora na 
tem področju. 

Arhivska dejavnost zahteva zaradi svoje posebne narave dela 
enoten strokovni pristop ter poenotene strokovne postopke in 
metode dela. Vse to je potrebno tudi zaradi zagotovitve.enot- 
nega informacijskega sistema ter možnosti prenosa informa- 
cij. Zaradi tega je nujen tudi ustrezen strokovni nadzor nad 
opravljenim delom, skupno izobraževanje ter enotno stro- 
kovno usposabljanje delavcev, ki delajo z arhivskim gradi- 
vom, ki je sedanja ureditev ne zahteva v dovolj veliki meri. 

3. Cilji in načela zakona ter poglavitne reiitve 

Cilji predlaganega zakona so naslednji: 

1. ustvariti primerljiv sistem varstva arhivskega gradiva z dru- 
gimi ureditvami v Evropi, 

2. izpeljati ločitev med javnim ter zasebnim arhivskim gradi- 
vom in jima zagotoviti ustrezno varstvo, 

3. zagotoviti lastnikom zasebnega arhivskega gradiva lastnin- 
sko pravico na lastnem arhivskem gradivu, ki je omejena le 
izjemoma zaradi javnega interesa ohranitve kulturne dediš- 
čine, 

• 
4. zajeti z zakonsko ureditvijo vse vrste arhivskega gradiva 
tako glede na izvor kot tudi na nosilce zapisa, 

5. v enem zakonu urediti vsa vprašanja, ki so bistvenega 
pomena za varstvo in ohranitev arhivskega gradiva, 

6. zagotoviti zadovoljiv in učinkovit nadzor nad delom arhivov 
ter omogočiti nadaljnji enoten razvoj arhivske stroke, 

7. zagotoviti učinkovito spoštovanje in izvajane zakonskih 
določil z ustrezno nadzorno ter kaznovalno ureditvijo, 

8. prenesti ustanoviteljstvo javnih zavodov, ki opravljajo arhiv- 
sko dejavnost na državo. 

Predlog zakona temelji na naslednjih načelih: 

1. načelu ohranitve že uveljavljenih ter strokovno pravilnih 
rešitev varstva arhivskega gradiva, 

2. načelu strokovnosti pri delu z arhivskim gradivom ter enot- 
nega strokovnega obravnavanja vsega arhivskega gradiva, ne 
glede na njegov izvor, 

3. načelu primerljivosti sprejetih strokovnih rešitev s strokov- 
nim rešitvami v sistemih drugih držav, 

4. načelu minimalnega omejevanja lastninskih pravic ustvar- 
jalcev zasebnega arhivskega gradiva, ki se lahko omejijo le na 
podlagi zakonskih določb zaradi javnega interesa, 

5. načelu skupne zakonske ureditve varstva vsega arhivskega 
gradiva v enem zakonu. 

Poglavitne rešitve, ki jih vsebuje predlog zakona so naslednjgj 

S predlaganim zakonom bo celovito urejeno varstvo arhiv- 
skega gradiva, pogoji za uporabo arhivskega gradiva ter Pri' 
stojnosti in naloge arhivov v enem samem zakonu, ki bo ureja' 
samo varstvo arhivskega gradiva. 

Predlog zakona loči med javnim arhivskim gradivom, 1(1 

nastaja pri organih državne oblasti in organih lokalne skupno* 
sti ter pri pravnih osebah, ki opravljajo javno službo ter med 
zasebnim arhivskim gradivom, ki nastaja pri vseh drugih prav- 
nih in fizičnih osebah. Medtem ko ostaja način nastanka 
javnega arhivskega gradiva enak, se na novo določi nastanek 
zasebnega arhivskega gradiva, ki nastane z razglasitvijo. 

V predlogu zakona je dosledno izpeljana ločitev zasebnega 
arhivskega gradiva od javnega arhivskega gradiva ter tudi 
omejevanje lastninske pravice lastnikov zasebnega arhiv- 
skega gradiva v kar najmanjši meri, samo zaradi javnega 
interesa, ko se'v te namene predvidi omejevanje izvoza arhiv- 
skega gradiva, predkupna pravica države do zasebnega arhiv- 
skega gradiva ter strokovna pomoč lastnikom zasebnega 
arhivskega gradiva s strani pristojnih arhivov. 

Zaradi zaščite arhivskega gradiva se pri zasebnem dokumen; 
tarnem gradivu, za katerega se domneva, da ima lastnosti 
arhivskega gradiva, obstoj teh lastnosti se dokazuje z mne- 
njem pristojnega ministra, omejuje izvoz takega gradiva. 
Ureja se tudi trgovanje z zasebnim dokumentarnim in zaseb- 
nim arhivskim gradivom. 

V predlogu zakona je posebej obdelano arhivsko gradivo 
Rimsko katoliške Cerkve in njegov nastanek, zaradi velikega 
pomena tega arhivskega gradiva za slovensko kulturno dediš- 
čino. 

Nujnost uskladitve strokovnih rešitev z rešitvami drugih držav 
zahteva določitev 30-letnega roka, izročitve arhivskega g'a~ 
diva pristojnemu arhivu. 
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aradi predpisane obveznosti izročanja vsega arhivskega gra- 
ja arhivu je potrebno zakonsko določiti roke nedostopnosti 
Posebnih vrst arhivskega gradiva in sicer glede na naravo 
d Pnosti oziroma tajnosti vsebine takega arhivskega gra- 

'Va- Na novo je določen tudi splošni 30-letni rok nedostopno- 
1kadiva, ki ga priporočajo smernice, sprejete na X. Medna- 
Oni konferenci Okrogle mize arhivov v Kopenhagenu. 

I,j?red!°9u zakona je določena javna arhivska služba ter Dl®kti, ki jo lahko opravljajo. 

Jjjsdlog zakona razrešuje tudi problem prevzema arhivskega 

Dra V primeru statusnih sprememb oziroma prenehanja ,, ,ne osebe ter daje pristojnemu arhivu ustrezna pooblastila 
a ukrepanje. 

k?,Seben poudarek je dan vsem vrstam nadzora, inšpekciji ter 
kovalnim določbam. 

§ 
Prenosom ustanoviteljstva javnih zavodov, ki opravljajo 

P||'
Vsko dejavnost na državo, bo doseženo enako obravnava- 
'Pivskega gradiva v celotni državi ter zagotovljen potre- vP'iv države na opravljanje te dejavnosti. 

lih »nsl<i Predlo9 ne posega na pod-očje organiziranosti jav- 
kot Vodov. ki bodo opravljali še naprej arhivsko dejavnost 
,i l^0 službo, ker bo to uredil zakon o organiziranju in 
da "Clranju na področju kulture, razen z vsebinsko zahtevo, 
Pok?0ra mreža javnih zavodov biti ustanovljena tako, da lva celotno državno ozemlje. 

bančne in druge posledice zakona 

fe Prenosa ustanoviteljstva z občin na državo se bodo 
°b$e Za ''nanciranje arhivske dejavnosti, glede na sedanji 
koiii^ op.rav|janja arhivske dejavnosti povečala za tistih 6% 
„bči°

r bi morale k financiranju redne dejavnosti prispevati 
a|nih 'er 2a Približno 50% sredstev za zagotavljanje materi- Pogojev za opravljanje dejavnosti (investicije in invest. 
^anje). Povečanje obsega potrebnih sredstev bo pov- 
edi tud' sprememba ureditve varstva filmskega arhivskega 
*®9ot 'n Z n'° Povezana obveznost države, da producentu lraku ' nadomestilo za stroške presnemavanja filmskega 

Cčan'e sredstev na podlagi zgoraj navedenih postavk oce- IBrT1o v naslednji višini: 

Minig. Povečanje sredstev glede na višino sredstev, ki jih je 
d&iav v° za kul,ur0 zagotavljalo za opravljanje arhivske 
SlT". n°s,i v I. 1994 predstavlja povečanje za 15,313.885,00 
j 

^d'že6 ®®°/c Povečanja sredstev namenjenih za investicijsko 
Br6tski'an!e in opremo lahko podamo izkustveno oceno iz 
v'nje '■ da t0 zr>ese letno 10,000.000,00 SIT. Samo vzdrže- 
de|a v

Pa ie odvisno od dejanskega stanja opreme in potreb 
>0bj6|<t

ar'1'vih- V tem znesku niso zajete nove investicije 
3 
■ofi* sredstev za nadomestilo stroškov presnemavanja 
ž.fioo ,0 oceno za en celovečerni film v povprečni dolžini 

^er so ocenjeni stroški za presnemavanje na ^rn-n SIT. V programu so planirana sredstva za 3 celove- 
,llrne, ki naj bi jih posneli v I. 1994. 

Cn
0r"ji!? postavkah je povečanje potrebnih sredstev oce- 0f1a 31,556.285,00 SIT. 

\ih 
S sofj"310^' ki jih prinaša predlog zakona predvsem v zvezi 
\oe nciran'em vars,va zasebnega arhivskega gradiva ni 
Sa L8 ,renutno niti vsebinsko niti finančno oceniti zaradi sti, |^| er je ustanavljanje zasebnih arhivov še stvar bodočno- 
Savn ,a zakon 'e predvideva in dopušča. Bodoči razvoj te 
Hior,081' Pa je nedvomno odvisen v veliki meri tudi od temu niene davčne zakonodaje. 
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BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja varstvo arhivskega gradiva, pogoje zeruporabo 
arhivskega gradiva ter pristojnosti in naloge arhivov. 

2. člen 
(arhivsko gradivo) 

Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, 
tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno ali 
optično zapisano) dokumentarno gradivo , ki je bilo prejeto ali 
je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb in ima pose- 
ben pomen za znanost in kulturo. 

Arhivsko gradivo je kulturni spomenik. 

3. člen 
(nastanek arhivskega gradiva) 

Arhivsko gradivo organov državne oblasti in organov lokalnih 
samoupravnih skupnosti ter pravnih oseb, ki opravljajo javno 
službo (v nadaljevanju: javnopravne osebe) se odbere iz 
dokumentarnega gradiva po navodilih pristojnega arhiva (v 
nadaljevanju: javno arhivsko gradivo). 

Dokumentarno gradivo drugih pravnih in fizičnih oseb, ki ima 
lastnosti arhivskega gradiva, se razglasi za arhivsko gradivo (v 
nadaljevanju: zasebno arhivsko gradivo). 

4. člen 
(dokumentarno gradivo) 

Dokumentarno gradivo iz 2. člena tega zakona so spisi, listine 
in drugi posamični dokumenti, uradne knjige, kartoteke, 
karte, načrti, plakati, slikovni, filmski in zvočni zapisi, ne glede 
na oblike zapisov informacij ali oblike njihovih nosilcev ter 
digitalne ali analogne oblike produktov računalniških ob- 
delav. 

5. člen 
(lastništvo javnega arhivskega gradiva) 

Javno arhivsko gradivo je javna lastnina države. 

6. člen 
(varovanje arhivskega gradiva) 

Arhivsko gradivo se trajno in strokovno neoporečno hrani 
v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogo- 
jih, varno pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemič- 
nimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi (materialno var- 
stvo). 

Minister, pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister) 
podrobneje predpiše način izvajanja materialnega varstva 
arhivskega in dokumentarnega gradiva. 

II. ARHIVSKA JAVNA SLUŽBA 

7. člen 
(izvajalci javne službe) 

Javno arhivsko službo izvajajo Arhiv Republike Slovenije in 
regionalni arhivi. 
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8. člen 
(delovno področje Arhiva Republike Slovenije) 

^ Arhiv Republike Slovenije varuje arhivsko gradivo državnih 
organov, republiških javnih podjetij in javnih zavodov ter 
republiških skladov in agencij, ki delujejo za območje države. 

Arhiv,Republike Slovenije varuje filmsko arhivsko gradivo. 

V Ministrstvu za obrambo deluje enota Arhiva Republike Slo- 
venije, ki varuje arhivsko gradivo Ministrstva za obrambo in 
oboroženih sil države Slovenije. 

Arhiv Republike Slovenije vodi zbirno edvidenco javnega 
arhivskega gradiva v državi in evidenco arhivskega gradiva 
v tujini, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence. 

9. člen 
(delovno področje regionalnih arhivov) 

Regionalni arhivi varujejo arhivsko gradivo državnih organov 
na lokalni ravni, lokalnih samoupravnih skupnosti ter arhiv- 
sko gradivo javnopravnih oseb, ki ga ne varuje Arhiv Repu- 
blike Slovenije, in ki nastaja na območju regionalnega arhiva. 

10. člen 
(arhivska javna služba) 

Arhivi opravljajo v okviru javne službe naslednje dejavnosti: 
- vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih ose- 
bah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi iz 18. člena tega 
zakona, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje 
delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, 
- zbiranje in strokovno obdelovanje arhivskega gradiva, izde- 
lovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za upo- 
rabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje 
arhivskih virov, 
- hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva, 
- vodenje evidenc arhivskega gradiva, 
- izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem 
gradivu, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, 
dopolnjevanje svojega gradiva z reprodukcijami tega gradiva, 
- sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, stro- 
kovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora, 
- dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov 
oz. kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov, 
- opravljanje kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti 
v zvezi z arhivskim gradivom, 
- opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, 
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom, 
- izdajanje publikacij. 

Minister določi vrste in obliko evidenc arhivskega gradiva ter 
osnove za strokovno obdelavo in izdelavo pripomočkov za 
uporabo arhivskega gradiva. 

11. člen 
(ustanovitev regionalnih arhivov) 

Vlada Republike Slovenije ustanavlja regionalne arhive kot 
javne zavode za opravljanje arhivske dejavnosti tako, da je 

"^pokrito celotno območje države. 

Pogoji za ustanovitev regionalnega arhiva in njegovih enot so 
predvsem: 
- zadostna količina arhivskega gradiva, 
- potrebni in primerni prostori, 
- zadostno število uporabnikov, 
- usposobljeni strokovni delavci,- zagotovljena sredstva za 
opravljanje arhivske dejavnosti. 

12. člen 
(seznam pravnih oseb) 

Minister izda seznam pravnih oseb, za katere so pristojni 
posamezni regionalni arhivi ali Arhiv Republike Slovenije. 

13. člen 
(enotnost strokovnega dela) 

Ministrstvo pristojno za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) 
spremlja in usmerja razvoj arhivske javne službe, koordinira 
dejavnosti ter zagotavlja pogoje za strokovno izpopolnjevanje 
in usposabljanje kadrov za opravljanje strokovnih nalog in za 
strokovne izpite. 

Minister predpiše podrobnejše pogoje opravljanja pripravni- 
štva, opravljanja strokovnih izpitov ter pridobivanja strokov- 
nih nazivov delavcev v arhivih. 

14. člen 
(opredelitev predmeta varstva) 

V primeru dvoma ali je predmet obravnave šteti za arhivsko 
gradivo, za muzealijo ali za knjižnično gradivo, odloči mini- 
ster. 

15. člen 
(informacijski sistem) 

Zaradi zagotovitve dostopnosti arhivskega gradiva se arhivi 
povezujejo v enoten informacijski sistem. 

Vsak arhiv mora do konca januarja tekočega leta posredovati 
vsem drugim arhivom v državi seznam vseh pripomočkov za 
uporabo, ki so bili v preteklem letu izdelani in so na voli" 
uporabnikom arhiva in po en izvod vseh pripomočkov za 
uporabo, ki jih je objavil. 

16. člen 
(pridobivanje arhivskega gradiva) 

Arhivi pridobivajo arhivsko gradivo: 
- s prevzemom javnega arhivskega gradiva na podlagi za- 
kona, 
- z odplačnimi oziroma neodplačnimi pravnimi posli (nPr' 
nakup, darilo, oporoka) v primeru zasebnega arhivskega gra" 
diva. 
- s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo. 

S pogodbo se lahko določijo posebni pogoji glede dostopn0' 
sti in hranjenja zasebnega arhivskega gradiva. 

17. člen 
(lastni arhiv javnopravne osebe) 

Javnopravna oseba lahko sama zagotovi varstvo Iastne9a 

arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja ministra. 

Minister izda dovoljenje iz prvega odstavka zaradi posebneg3 

statusnega položaja javnopravne osebe ali posebne narava 
dejavnosti, ki jo javnopravna oseba opravlja s področja zna- 
nosti, visokega šolstva ali informiranja. Z dovoljenjem s® 
določi tudi pristojni arhiv na podlagi 12. člena. 

Dovoljenje iz prvega odstavka se izda, ko minister ugotovi, da 

javnopravna oseba razpolaga s potrebnimi in primernimi Pr0" 
stori, usposobljenimi strokovnimi delavci in izkaže zagotov- 
ljena sredstva za opravljanje arhivske dejavnosti. 

III. ARHIVSKO GRADIVO 

3.1. Javno arhivsko gradivo 

18. člen 
(obveznosti javnopravnih oseb) 

Javnopravne osebe morajo skrbeti za ohranjanje, materialn? 
varnost, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, 
ga prejemajo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz tega 

gradiva odbrano arhivsko gradivo. Arhivu morajo zagotovi" 
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nnlf s,anla' v katerem je dokumentarno gradivo ter mu dajati P°datke, ki jih potrebuje za vodenje evidenc o arhivskem 
9'adivu. 

jjfnopravne osebe morajo tudi potem, ko je arhivsko gradivo 
ttiv°dt?ran0, 2a9°toviti hrambo tistega dokumentarnega gra- a' ki mu še ni potekel rok hrambe. 

19. člen 
(prehod javnega arhivskega gradiva) 

Doli, ,nosti lavnopravnih oseb pri prehodu javnega arhivskega 
»fadiva v arhiv so: 

sodelovanje z arhivom pri izdelavi navodil za odbiranje 
- oh?6®-8 9racliva IZ dokumentarnega gradiva, 
Pon n'e arhivske9a gradiva iz dokumentarnega gradiva Navodilih arhiva ter izdelava seznama odbranega gradiva. 

"Oćanje arhivskega gradiva arhivu. 

p'a^
aianje obveznosti iz prvega odstavka morajo javno- 

I 
(°<lgovor 

Deli 

lir,."'0 osebe zagotavljati ustrezne materialne, kadrovske in 
i, ncne pogoje ter določiti delavca na vodilnem položaju, ki 

ren za izvajanje teh obveznosti. 

J^Vci ki delajo z dokumentarnim gradivom, morajo imeti 
ani AraHnin strokovne 

•$Dn ' sreclnio izobrazbo in opravljen preizkus s°bljenosti pri pristojnem arhivu. 

feno fr predP'š»e podrobnejša merila za strokovno usposob- 
a,avn h'n preizkus strokovne usposobljenosti delavcev javno- "'h oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom. 

20. člen 
(rok izročitve) 

CPtvn® osebe morajo izročiti arhivsko gradivo arhivu 30 M0 nastanku gradiva. 

rti pravne osebe morajo v roku iz prvega odstavka izročiti 
pivsko gradivo: 
^ sebuje osebne podatke, 

"lom POd P°se,3nim varstvom tajnosti predpisanim z za- 
^ ^'erega veljajo splošni predpisi glede varovanja zaup- 

(0( g . . 
'ir°čit sko 9radivo' ki ga je javnopravna oseba dolžna rn6'! v foku iz prvega odstavka, se šteje tudi en izvod 
ei(|a|:

h Publikacij, službenih in poslovnih publikacij, letakov, 
avn objav in podobnega gradiva, ki gaje objavila javno- na oseba. 

21. člen 
(podaljšani rok izročitve) 

»k ,»n j s,rokovnih razlogov se lahko za posamezno gradivo 
O«" arhivskega gradiva iz 20. člena tega zakona 
Wr,rna podaljša na podlagi sporazuma med arhivom in upravn0 osebo. 

Prirv* 
Qrn 0 ®ru spora med javnopravno osebo in pristojnim arhi- 

Ooločitvi dolžine roka iz prvega odstavka odloči mini- 

(nati 22-člen c|n in oblika izročanja javnega arhivskega gradiva) 

OrigPravna oseba je dolžna izročiti arhivsko gradivo arhivu 
"°'ah t ureieno' popisano, v zaokroženih in kompletnih 'er tehnično opremljeno. 
'"'ika • t|j|,i Vročitve informacij, ki so shranjene v strojno berljivi 
ravn'0

Se določi na podlagi dogovora med arhivom in javno- 
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Minister podrobneje določi način in postopek odbiranja arhiv- 
skega gradiva iz dokumentarnega gradiva in postopek izroča- 
nja arhivskega gradiva arhivu. 

23. člen 
(statusne spremembe javnopravne osebe) 

V primeru prenehanja javnopravne osebe brez znanega prav- 
nega naslednika je potrebno izročiti arhivsko gradivo arhivu, 
še pred prenehanjem javnopravne osebe, ne glede na rok iz 
20. člena tega zakona. 

Organ, ki vodi postopek prenehanja oziroma izvaja statusno 
spremembo javnopravne osebe, mora zagotoviti odbiranje in 
izročitev arhivskega gradiva arhivu, v skladu z določbami tega 
zakona ter na podlagi obveznih navodil arhiva o ravnanju 
z arhivskim gradivom. 

Organ iz 2. odstavka mora poskrbeti za nadaljnjo hrambo 
dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe. , 

24. člen 
(pravni promet z javnim arhivskim gradivom) 

Javnega arhivskega gradiva ni dopustno odtujiti. 

Arhiv lahko za znanstvene oziroma kulturne namene začasno 
izvozi v tujino javno arhivsko gradivo na podlagi dovoljenja 
ministra. V dovoljenju za začasni izvoz mora biti določen rok 
za vrnitev arhivskega gradiva ter način in pogoji zavarovanja 
arhivskega gradiva v času izposoje. 

3.2. Zasebno arhivsko gradivo 

25. člen 
(nastanek zasebnega arhivskega gradiva) 

Minister z odločbo razglasi zasebno dokumentarno gradivo, 
ki ima lastnosti arhivskega gradiva, za arhivsko gradivo. 

Odločba se izda na predlog lastnika arhivskega gradiva ali 
arhiva. 

Sestavni del predloga za razglasitev je strokovna utemeljitev 
razglasitve. 

Minister določi v odločbi iz prvega odstavka arhiv, ki daje 
strokovne nasvete ter opravlja strokovni nadzor. 

26. člen 
(register zasebnega arhivskega gradiva) 

Ministrstvo vodi register zasebnega arhivskega gradiva. 

V register iz prvega odstavka se vpisujejo naslednji podatki: 
- priimek, ime in stalno bivališče lastnika, 
- številka in datum odločbe, s katero je bilo arhivsko gradivo 
razglašeno, 
- osebo(e), pri kateri(h) je gradivo nastalo, 
- oznaka arhivskega gradiva, časovni razpon nastanka in 
količina gradiva. 

Minister določi postopek vpisa in način vodenja registra 
zasebnega arhivskega gradiva. 

27. člen 
(začasna razglasitev) 

Minister lahko z odločbo začasno razglasi, zasebno doku- 
mentarno gradivo za katerega se utemeljeno domneva, da 
ima lastnosti arhivskega gradiva, za arhivsko gradivo. 

Predlog za izdajo odločbe iz prvega odstavka lahko vloži arhiv 
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zlasti takrat, ko obstaja neposredna nevarnost, da bo zasebno 
arhivsko gradivo uničeno, izgubljeno ali odpeljano v tujino. 

Z odločbo iz prvega odstavka se določi doba trajanja začasne 
razglasitve zasebnega arhivskega gradiva, ki ne sme biti 
daljša od enega leta. 

Za zasebno arhivsko gradivo na podlagi prvega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zasebnem arhiv- 
skem gradivu. 

28. člen 
(dolžnosti lastnikov) 

Dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva so: 
- da hranijo gradivo trajno, strokovno neoporečno ter kot 
celoto v urejenem stanju, 
- da upoštevajo strokovne nasvete arhiva glede varovanja, 
vzdrževanja, odbiranja in urejanja ter konserviranja oziroma 
restavriranja gradiva, 
- da dajejo arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni za 
izvajanje določb tega zakona, 
- da najkasneje v 15 dneh po nastanku sporočijo ministrstvu 
spremembe, ki so pomembne za register zasebnega arhiv- 
skega gradiva, 
- da omogočijo arhivu vpogled v arhivsko gradivo na kraju 
samem. 

29. člen 
(hramba zasebnega arhivskega gradiva) 

Arhiv mora, na predlog lastnika zasebnega arhivskega gra- 
diva, skleniti z njim pisno pogodbo o hrambi zasebnega 
arhivskega gradiva v arhivu. V pogodbi se določijo med dru- 
gim tudi posebni pogoji hrambe, dostopnost in dovoljena 
uporaba zasebnega arhivskega gradiva. 

30. člen 
(uvoz zasebnega arhivskega gradiva) 

Zasebno arhivsko gradivo tujega izvora je prepovedano uva- 
žati brez izvoznega potrdila države iz katere se arhivsko 
gradivo izvaža. 

31. člen 
(izvoz zasebnega dokumentarnega gradiva) 

Lastnik zasebnega dokumentarnega gradiva, za katerega se 
domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, lahko izvozi 
zasebno dokumentarno gradivo le na podlagi mnenja mini- 
stra. 

Minister predpiše, kdaj se domneva, da ima zasebno doku- 
mentarno gradivo lastnosti arhivskega gradiva. 

32. člen 
(izvoz zasebnega arhivskega gradiva) 

Minister lahko dovoli začasen oziroma trajen izvoz zasebnega 
arhivskega gradiva na predlog lastnika in po predhodnem 
strokovnem mnenju arhiva, določenega z odločbo iz iz 25. 
člena tega zakona. 

Lastnik zasebnega arhivskega gradiva, ki trajno izvozi 
zasebno arhivsko gradivo, je dolžan plačati izvozno takso 
v višini 5% ocenjene vrednosti zasebnega arhivskega gradiva. 
Vrednost zasebnega arhivskega gradiva oceni v vsakem kon- 
kretnem primeru arhiv, določen z odločbo iz 25. člena tega 
zakona. 

V primeru, da je namen izvoza prodaja zasebnega arhivskega 
gradiva, ima država predkupno pravico do nakupa tega 
zasebnega arhivskega gradiva. 

33. člen 
(predkupna pravica) 

Država ima predkupno pravico pri proda|i zasebnega arhiv- 
skega gradiva. 

Lastnik zasebnega arhivskega gradiva mora ponudbo za p<°" 
dajo svojega gradiva, ki vsebuje podatke o bistvenih sestavn 
delih kupoprodajne pogodbe, najprej poslati ministrstvu. 

Ministrstvo se opredeli, do ponudbe na podlagi strokovnega 
mnenja arhiva, določenega z odločbo iz 25. člena teg* 
zakona, v dveh mesecih po prejemu obvestila. 

Pri izvajanju predkupne pravice se upošteva 533. člen Zakon8 

o obligacijskih razmerjih. 

34. člen 
(trgovanje z zasebnim dokumentarriim gradivom) 

S trgovanjem z zasebnim dokumentarnim gradivom se lahk0 

ukvarjajo le tiste pravne in fizične osebe, ki imajo 

dovoljenje ministra za opravljanje te pridobitne dejavnosti- 

Za pridobitno dejavnost po prvem odstavku se šteje trgov#' 
nje, zbiranje in preprodaja zasebnega dokumentarnega 9ra" 
diva. 

Trgovci z zasebnim dokumentarnim gradivom morajo vodi'j 
evidenco prodaje in drugih poslov z zasebnim dokumenta'" 
nim gradivom. Evidenca prodaje mora vsebovati podat* 
o izvoru zasebnega dokumentarnega gradiva z imenom i 
naslovom dobavitelja, opisom zasebnega dokumentarne!? 
gradiva, prodajno ceno za posamezno enoto gradiva 1 

s podatki o kupcu oziroma naročniku posla. 

Trgovec mora obvestiti kupca o možnosti, da se omeji'8 

pravni promet s zasebnim dokumentarnim gradivom in "J8* 
gova uporaba. 

Pravni promet z zasebnim dokumentarnim gradivom, ki S® 
opravi trgovec brez upoštevanja določb tega člena, se štejez 

pravni promet v nasprotju z načelom dobre vere, dokler se n 

dokaže, da je dobavitelj predmet pridobil na pravni način. 

Minister podrobneje določi način vodenja evidence prodaje i" 
drugih poslov in varstva osebnih podatkov. 

35. člen 
(trgovanje z zasebnim arhivskim gradivom) 

Za trgovanje z zasebnim arhivskim gradivom se uporabljal0 

določbe 33. in 34. člena tega zakona. 

36. člen 
(financiranje zasebne arhivske dejavnosti) 

Država zagotavlja v državnem proračunu sredstva, potreb113 

za pospeševanje zasebne arhivske dejavnosti. 

3.3. Filmsko arhivsko gradivo 

37. člen 
(izročanje filmskega arhivskega gradiva) 

Filmsko arhivsko gradivo je zmontirani originalni slikovni ^ 
tonski negativ filma in ena filmska kopija vsakega filma, ki 9 
izdelajo slovenski producenti oziroma je izdelan v koprodu* 
ciji slovenskih in tujih producentov v Republiki Sloveniji- 

Producent mora takoj po izdelavi filma izročiti filmsko arh|^. 
sko gradivo Arhivu Republike Slovenije. V pogodbi o izroči' 
filmskega gradiva, ki jo sklene producent z ministrom, 5 
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Pfoducentu prizna nadomestilo stroškov za izdelavo interme- 
a'ata in filmske kopije. 

in 3. odstavek, ter v izročitvenem zapisniku posebej navesti 
roke nedostopnosti za posamezno javno arhivsko gradivo. 

Arhivsko gradivo Rimsko katoliške Cerkve 

38. člen 

pivsko gradivo Rimsko katoliške Cerkve se odbere iz cerk- 
enega dokumentarnega gradiva, v skladu s predpisi cerkve- 
na prava, in ima lastnosti arhivskega gradiva po tem 

«Konu. 

Minister 
'enco, 

določi, v dogovoru s Slovensko škofovsko konfe- 
:en°o. posamezne pogoje za opravljanje arhivske dejavnosti 
J, dogovorjena sredstva za opravljanje arhivske dejavnosti 
""sko katoliške Cerkve. 

uporaba arhivskega gradiva v arhivih 

39. člen 
(uporaba javnega arhivskega gradiva) 

|?Vn° arhivsko gradivo se v arhivih lahko uporablja v znan- 
lv 8n° - raziskovalne in publicistične namene, za predstavi- 8 arhivskega gradiva, za izobraževanje in v pravne namene. 

^jnister določi podrobnejše pogoje in način vodenja evi- 

"ilnik6 uporal3e javne9a arhivskega gradiva ter tarifni pra- 

40. člen 
(uporaba zasebnega arhivskega gradiva) 

s "P°rabo zasebnega arhivskega gradiva v arhivih se smi- 
dj"°uporabljajo določbe o uporabi javnega arhivskega gra- 
katp- niso v nasprotju z določili pravnih aktov, na podlagi er'h arhivi hranijo zasebno arhivsko gradivo. 

Javi 

41. člen 
(način in omejitev uporabe) 

Poj]0 arhivsko gradivo se uporablja v dovoljene namene, na a9i prijave uporabe upravičenca arhivu. 
^Vnr\ 'o arhivsko gradivo se lahko izposoja za razstavne in 
itier? 

ne namene samo na podlagi pisne pogodbe in v pri- u. da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo gradiva. 
Afki 
9rai

v 'ahko dovoli objavo reprodukcij javnega arhivskega 
bh v rel<'amne, propagandne ali podobne namene, razen, nasprotovalo značaju ali pomenu arhivskega gradiva. 

Javi 

42. člen 
(roki nedostopnosti) 

?r^'vsko gradivo, ki ob svojem nastanku ni bilo name- 
S'ariku aVn°Sti, P°stane dostopno za uporabo 30 let po na- 
<Jfyn 
0bra° arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo na 
0r|ain 'n mednarodne zadeve, zadeve s področja naci- 
6k0n varnosti, vključno z vzdrževanjem reda in miru ter 
Čilske zadeve države in katerih odkritje bi lahko povzro- 

postane dostopno za uporabo 40 let po njegovem ">d-o; 
'anku. 

Javi 
"usam arll'vsko gradivo, ki vsebuje podatke o zasebnosti 
°*iror*0*nika postane dost°Pno 75 let po njegovem nastanku i dru a ^ let po smrti osebe na katero se nanaša, če ni 

9irnj - ■ • - 

i«d>avna oseba, ki izroči javno arhivsko gradivo arhivu, ga 
*na označiti z ustreznimi roki nedostopnosti, glede na 2. 
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predpisi drugače določeno. 

43. člen 
(izjemno skrajšanje rokov nedostopnosti) 

Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene 
v 2.in 3. odstavku 42. člena tega zakona je možno izjemno 
skrajšati pod določenimi pogoji, če je uporaba javnega arhiv- 
skega gradiva neobhodno potrebna za dosego predvidenega 
znanstvenega cilja ter javni interesi prevladujejo nad interesi, 
ki jih je potrebno varovati. 

O izjemnem skrajšanju rdka nedostopnosti odloči Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog upo- 
rabnika, ki mora vsebovati strokovno utemeljitev razlogov za 
izjemno skrajšanje roka nedostopnosti ter na podlagi mnenja 
arhivske komisije. 

44. člen 
(izjemno podaljšanje rokov nedostopnosti) 

Roke nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določene 
v 2. in 3. odstavku 42. člena tega zakona je možno na zahtevo 
javnopravne osebe izjemoma podaljšati, vendar ne več kot za 
10 let. 

O izjemnem podaljšanju roka nedostopnosti javnega arhiv- 
skega gradiva odloči vlada, ko prejme mnenje arhivske komi- 
sije. 

* 45. člen 
(arhivska komisija) 

Vlada imenuje izmed strokovnjakov s področja državne 
uprave, zgodovine in arhivistike arhivsko komisijo, ki opravlja 
naslednje naloge: 
— daje obvezujoča mnenja v spornih primerih določitve roka 
nedostopnosti arhivskega gradiva iz 2.in 3. odstavka 42. člena 
tega zakona, 
- daje mnenja o izjemnem skrajšanju in podaljšanju roka 
nedostopnosti. 

Vlada določi sestavo in način dela arhivske komisje. 

46. člen 
(uporaba gradiva v pravne namene) 

Omejitve dostopnosti arhivskega gradiva iz 42. člena tega 
zakona ne veljajo za uporabo posamičnih dokumentov za 
potrebe postopkov, ki jih vodijo državni organi in organi 
lokalnih samoupravnih skupnosti. 

Stranke v smislu zakona o splošnem upravnem postopku 
imajo, ne glede na določila 42. člena tega zakona, pravico do 
vpogleda v javno arhivsko gradivo, ko izkažejo svoj pravni 
interes. 

47. člen 
(omejitev uporabe originala) 

Originalno javno arhivsko gradivo, ki bi se zaradi uporabe 
lahko poškodovalo oziroma uničilo, se daje v uporabo v obliki 
kopije. 

48. člen 
(overjena kopija) 

Dokumente, ki so v arhivu in jih organi državne oblasti in 
organi lokalnih samoupravnih skupnosti potrebujejo za svoje 
delo, oziroma jih občani potrebujejo za uveljavitev svojih 
pravic, izroči arhiv v uporabo praviloma v obliki overjene 
kopije, ki se šteje za original. 
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V izjemnih primerih, kadar je za razrešitev zadeve nujno 
potrebna uporaba originala, se lahko državnemu organu 
posodi originalno arhivsko gradivo, s tem, da se izdela var- 
nostna kopija na stroške organa. 

49. člen 
(skrbna uporaba) 

Uporabnik mora ravnati z arhivskim gradivom, ki ga je dobil 
v uporabo, s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

50. člen 
(obveznosti uporabnika) 

Pri vsaki objavi ali predstavitvi arhivskega gradiva je potrebno 
navesti arhiv ter arhivski fond oziroma zbirko iz katerega je 
obravnavano arhivsko gradivo (z imenom ali signaturo). 

V. NADZOR 
51. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad zakonitostjo dela arhivov izvaja ministrstvo na 
podlagi tega zakona in izvršilnih predpisov. 

Kontrola nad namensko porabo sredstev za opravljanje javne 
službe se opravlja v skladu s posebnimi predpisi. 

52. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega zakona in 
podzakonskih predpisov izvaja Inšpektorat Republike Slove- 
nije za področje kulturne dediščine. 

Pooblaščena oseba mora varovati vojaško, uradno in 
poslovno tajnost. 

Pooblaščena oseba za opravljanje inšpekcijskega nadzora po 
tem zakonu je inšpektor za področje arhivske dejavnosti, ki 
mora izpolnjevati poleg drugih tudi naslednje posebne raz- 
pisne pogoje: 
- opravljen strokovni izpit iz arhivistike, 
- najmanj pet let delovnih izkušenj v arhivu. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

53. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba: 
1. če ne skrbi za dokumentarno gradivo na predpisan način in 
ne zagotovi pogojev za delo pristojnemu arhivu (1. odstavek 
18. člena), 
2. če ravna v nasprotju s 1. in 2. odstavkom 19. člena, 
3. če ne izroči vsega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu 
v zakonsko določenem roku (1., 2. in 3. odstavek 20. člena), 
4. če izročeno arhivsko gradivo ni urejeno na predpisan način 
(1. odstavek 22. člena), 
5. če so bili pred izročitvijo iz arhivskega gradiva izločeni 
posamezni dokumenti in zato arhivsko gradivo ni kompletna 
celota (1. odstavek 22. člena); 
6. če ravna v nasprotju s 4. odstavkom 42. člena. 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne in javno- 
pravne osebe. 

54. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki izvaja statusno spremembo oziroma prene- 
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hanje javnopravne osebe, če ravna v nasprotju s 1 in '• 
odstavkom 23. člena. 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

55. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
arhiv: 
1. če začasno izvozi arhivsko gradivo brez dovoljenja pristoj- 
nega ministra (2. odstavek 24. člena), 
2. če ravna v nasprotju s 1. odstavkom 39. člena, 
3. če ravna v nasprotju s 40. členom, 
4. če ravna v nasprotju s 1., 2. in 3. odstavkom 42. člena. 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekrše* 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba arhiva. 

56. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT "se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s saf10 

stojnim opravljanjem dejavnosti: 
1. če ravna v nasprotju z 28. členom, 
2. če ravna v nasprotju s 30. členom, j 
3. če izvozi zasebno dokumentarno gradivo z lastnostnj 
arhivskega gradiva brez mnenja pristojnega ministra I 
odstavek 31. člena), , j,! 
4. če izvozi zasebno arhivsko gradivo brez dovoljenja pri5'01 

nega ministra (1. odstavek 32. člena), . 
5. če ne sporoči ministrstvu na predpisan način, da namera 
prodati zasebno arhivsko gradivo (2. odstavek 33. člena)- 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznWe 

posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

57. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za Prekr^. 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s sa"1 

stojnim opravljanjem dejavnosti: . -t 
1. če opravlja pridobitno dejvnost trgovanja brez dovoljenl 
ministra (1. odstavek 34. člena), ... 
2. če ne vodi evidence prodaje na predpisan način (3. ods' 
vek 34. člena), 
3. če ravna v nasprotju s 35. členom. 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekrše* 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznule 

posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

58. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekr^ 
producent: pravna oseba ali posameznik, ki stori PrekOj 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne izr° 
filmskega arhivskega gradiva Arhivu Republike Slovenije l 
odstavek 37. člena). 

Z denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekrše" 
iz prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznule 

posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

59. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekrše* 
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Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 
'• će uporablja arhivsko gradivo v nedovoljene namene (1. 
odstavek 39. člena), 
2 če ravna v nasprotju s 3. odstavkom 39. člena, 
3- če poškoduje arhivsko gradivo (49. člen). 

2 denarno kaznijo majmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 12 Prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznuje 
Posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka. 

V"; PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

60. člen 

^'ada določi sestavo in način dela arhivske komisije in jo 
"stanovi v v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Ijavitve tega zakona na državo v višini deleža, ugotovljenega 
na podlagi metodologije, ki jo določa zakon o organiziranju in 
financiranju na področju kulture. 

64. člen 

Arhivsko gradivo, ki se na dan uveljavitve tega zakona že 
nahaja v arhivih, oziroma so ga arhivi dolžni prevzeti na 
podlagi zakona o naravni in kulturni dediščini, je javna last- 
nina države. 

65. člen 

Kadar ima dokumentarno gradivo pravne osebe, ki upravlja 
z družbeno lastnino, lastnosti arhivskega gradiva po tem 
zakonu, odloči minister na predlog arhiva, da se uporabljajo 
za to dokumentarno gradivo določila tega zakona o javnem 
arhivskem gradivu. 

61. člen 

^inister uskladi obstoječe, oziroma predpiše izvršilne pred- P|se iz tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

uveljavitve predpisov določenih v tem zakonu se smiselno 
^Porabljajo predpisi, veljavni na podlagi zakona o naravni in kulti 
92), 

urni dediščini (Ur. I. SRS št. 1/81, 42/86, 8/90 in RS št. 26/ 
v kolikor niso v nasprotju z določili tega zakona. 

66. člen 

V delovno področje arhivov iz 8. člena tega zakona sodijo tudi 
naloge varstva arhivskega gradiva nekdanjih državnih, avto- 
nomnih, samoupravnih in drugih organov ter pravnih oseb, za 
katere so bili ti arhivi pristojni po zakonu o naravni in kulturni 
dediščini. 

67. člen 

62. člen 

J dnem uveljavitve tega zakona postane ustanovitelj Zgodo- 
nskega arhiva v Celju, Pokrajinskega arhiva v Kopru, Zgodo- 

piskega arhiva v Ljubljani, Pokrajinskega arhiva v Mariboru, 
^krajinskega arhiva v Novi Gorici in Zgodovinskega arhiva p,uju, država. 

^lada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi 
re*0 javnih zavodov - regionalnih arhivov za opravljanje 

/"vske dejavnosti z določili tega zakona in sprejme ustrezne 
"stanovitvene akte. 

Rok nedostopnosti javnega arhivskega gradiva, določen v 1. 
odstavku 42. člena, se uporablja za arhivsko gradivo, nastalo 
po uveljavitvi Ustave Republike Slovenije, od dne 23.12.1991. 

68. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tiste določbe 
Zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS št. 1/81, 42/ 
86, 8/90 in RS št. 26/92), ki se nanašajo na arhivsko gradivo in 
arhive ter členi 57. do 69., 94. do 102., 13. točka 106. člena in 
člena 107. in 108. 

63. člen 

'^oženje,$ katerim upravljajo regionalni arhivi za opravlja- 
' dejavnosti, za katero so ustanovljeni, preide z dnem uve- 

69. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

' SpLOŠNE DOLOČBE 
sP'oSn/7j določbah so podane temeljne opredelitve posa- e^nih pojmov, ki se v tem zakonu urejajo. 

takS^° 9rac*'vo ie kulturni spomenik pod pogoji tega s*ona Opredeljeno je po načinu nastanka pri pravnih ozi- 
fizičnih osebah in je tisto arhivsko gradivo, ki ima seben pomen za znanost in kulturo. 

fy°n loči med javnim arhivskim gradivom, ki nastaja pri 
tl9

an>h državne oblasti in organih lokalnih skupnosti ter pri 
iav pravn'h osebah, ki opravljajo javno službo - to so Popravne osebe in med zasebnim arhivskim gradivom, ki 
p s'a)a pri vseh drugih pravnih in fizičnih osebah. Medtem, ko 
J0 nastaja z odbiranjem iz dokumentarnega gradiva po 

>0«lih pristojnega arhiva, lahko nastane drugo samo po 
Sebnem postopku r, i postopku razglasitve za kulturni spomenik. 

% jPoraba termina javnopravne osebe za potrebe tega zakona 
^Pravičena z opisanimi skupnimi značilnostmi teh oseb. 

^°^rrtentarno gradivo je navedeno glede na vrste nosilcev država zainteresirana, da njihovo opravljanje ooteka nemo- 

zapisa ter poimenuje hkrati tudi vrste arhivskega gradiva. 
Zaradi vedno novih tehničnih dosežkov na teh področjih je 
ostala definicija odprta. 

Zakon določa, da postane javno arhivsko gradivo javna last- 
nina države. Taka ureditev je utemeljena z naravo varstva 
arhivskega gradiva ter izkazanim javnim interesom ohranitve 
javnega arhivskega gradiva. V interesu države je, da se arhiv- 
sko gradivo ohrani, zato se zagotavljajo sredstva in pogoji za 
opravljanje te dejavnosti. Lastninska pravica drugih subjek- 
tov, to je javnopravnih oseb ustvarjalcey arhivskega gradiva, 
na arhivskem gradivu ne bi bila smiselna predvsem zaradi 
velikih omejitev varstvenega režima, ki ne dopušča praktično 
nobenih lastninskih upravičenj več. 

i 
Zakon določa tudi obveznost materialnega varstva arhivskega 
gradiva zaradi izrednega pomena trajne in nepoškodovane 
ohranitve arhivskega gradiva za varstvo dediščine. 

II. ARHIVSKA JAVNA SLUŽBA 
Arhivska dejavnost sodi med tiste dejavnosti za katere /e 
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teno ter v ta namen podvzema različne ukrepe, ko ustanavlja 
mrežo javnih zavodov ter podeljuje sredstva za opravljanje 
arhivske dejavnosti. 

Naloge arhivske dejavnosti kot javne službe so posebej dolo- 
čene, ravno tako tudi delovno področje regionalnih arhivov 
na eni strani ter Arhiva Republike Slovenije na drugi strani, ki 
vsi opravljajo javno arhivsko službo. Pri določitvi delovnega 
področja Arhiva Republike Slovenije je bila predvsem upošte- 
vana praksa v drugih državah, da je en arhiv, praviloma 
v sestavi državne uprave tisti, ki varuje arhivsko gradivo 
osrednjih državnih organov. Pri opredelitvi preostalega delov- 
nega področja Arhiva Republike Slovenije je bilo upoštevano, 
da gre za tiste vrste strokovno organizacijo, ki naj bi hranila 
arhivsko gradivo tistih javnopravnih oseb, ki delujejo na celot- 
nem območju države. 

Zaradi posebne narave področja dela Ministrstva za obrambo, 
se že z zakonom določi, da varuje arhivsko gradivo tega 
ministrstva in oboroženih sil države Slovenije dislocirana 
enota Arhiva Republike Slovenije, ki deluje v okviru tega 
ministrstva. S to ureditijo je zagotovljena strokovna obrav- 
nava arhivskega gradiva, Ministrstvo za obrambo pa ima mož- 
nost zagotoviti temu arhivskemu gradivu prilagojene var- 
stvene ukrepe. 

V zakonu so posebej določeni pogoji za ustanovitev javnih 
zavodov, ki opravljajo arhivsko dejavnost, to so regionalni 
arhivi, ter zahteva po pokrivanju celotnega teritorija Repu- 
blike Slovenije. 

Ohranitev javnih zavodov ža opravljanje arhivske dejavnosti je 
utemeljena predvsem z naravo dela, ki ima v pretežni meri 
strokoven značaj. S prenosom ustanoviteljstva na državo pa 
bo tudi v dovolj veliki meri zagotovljen vpliv države na oprav- 
ljanje dejavnosti, preko že vzpostavljenih mehanizmov nad- 
zora ustanoviteljev nad opravljanjem dejavnosti v javnih zavo- 
dih. Ti mehanizmi so npr. soodločanje v svetu zavoda, imeno- 
vanje direktorja zavoda, zagotavljanje sredstev za opravljanje 
dejavnosti, nadzor nad izvajanjem dejavnosti. 

Zakon se v organiziranost in delovanje regionalnih arhivov 
kot javnih zavodov podrobneje ne spušča, ker bo to materijo 
uredil za vse kulturne dejavnosti zakon o organiziranju in 
financiranju na področju kulture. 

Med naloge pristojenga ministrstva je uvrščena tudi dolžnost 
razmejitve, v. primeru dvoma katera lastnost premične kul- 
turne dediščine je v posameznem primeru prevladujoča, ali 
gre za arhivsko gradivo, muzealijo ali knjižnično gradivo. 
V praksi namreč pogosto prihaja do sporov, ko si posamezne 
ustanove nekritično lastijo predmete varstva in to vprašanje 
do sedaj ni bilo primerno urejeno. 

Zakon posebej opredeljuje možnost pridobivanja zasebnega 
arhivskega gradiva v arhivih s pravnimi posli ter s hrambo. Pri 
tem je mogoče s pogodbo določiti posebne pogoje glede 
dostopnosti zasebnega arhivskega gradiva. 

Izjemoma je nekaterim javnopravnim osebam dana zakonska 
možnost, da lahko, zaradi svojega posebnega statusa ozi- 
roma posebne narave dejavnosti, s področja visokega šolstva, 
znanosti oziroma imformiranja, na podlagi dovoljenja pristoj- 
nega ministra, ustanovijo lasten arhiv. 

III. ARHIVSKO GRADIVO 

- Javno arhivsko gradivo 
Predvsem so tu določene različne vrste obveznosti javnoprav- 
nih oseb v zvezi z nastankom javnega arhivskega gradiva. Ob 
upoštevanju mednarodno sprejetih smernic na področju 
arhivske dejavnosti je predviden nov 30 letni rok izročitve 
javnega arhivskega gradiva arhivu, razen v primeru, ko se 
pristojni arhiv in javnopravna oseba ne dogovorita drugače za 
posamezno gradivo in se rok izročitve zaradi strokovnih razlo- 
gov lahko podaljša, ter obveznost izročanja vseh vrst javnega 
arhivskega gradiva, ne glede na vsebino zapisa. 

Posebna pozornost je posvečena obliki, v kateri so izročevalci 
dolžni izročiti javno arhivsko gradivo arhivu. 

Posebno ureditev zahteva položaj statusne spremembe oiti- 
roma prenehanja javnopravne osebe. Zato je posebej dolo- 
čena oseba, ki mora v teh primerih zagotoviti dejani' 
potrebna za ohranitev in izročitev arhivskega gradiva arhivu- 

Pravni promet z javnim arhivskim gradivom ni dovoljen. Pofe' 
bej je urejen le začasen izvoz javnega arhivskega 0r*~ ^ 
zaradi znanstvenih oziroma kulturnih namenov, na podlag 
posebnega dovoljenja pristojnega ministra. 

— Zasebno arhivsko gradivo 

Zasebno arhivsko gradivo nastane z izdajo odločbe o ra^t 
sitvi za kulturni spomenik, ki jo izda pristojni minister. "<eQ 

log za razglasitev lahko poda lastnik zasebnega arhivskeg_ 
gradiva ali pa pristojni arhiv. Lastnik zasebnega arhivske!) 
gradiva je dolžan gradivo trajno in strokovno neoporecn 
hraniti ter upoštevati pri tem še druge strokovne nasve 
pristojnega arhiva. 

Zakon tudi dopušča možnost izdaje odločbe o začasni raZ^0 
sitvi zasebnega dokumentarnega gradiva za zasebno arhivs 
gradivo predvsem takrat, ko obstaja neposredna nevarno _ 
da bo to gradivo uničeno, izgubljeno ali odpeljano v tu/i" ' 
Izdaja tega akta je utemeljena z nevarnostjo uničen/a 
časovno omejena največ na dobo enega leta. 

bj 
Ena izmed najpomembnejših funkcij varovanja dediščine, 
je hkrati tudi njen poglavitni namen, je zagotovitev dostop' 
sti zaradi znanstvenih in kulturnih potreb. To velja tudi v p 
meru zasebnega arhivskega gradiva tako, da zakon 
med obveznostmi lastnika zasebnega arhivskega gradiva 
dolžnost lastnika, da dopusti arhivu vpogled v zasebno ari' 
sko gradivo. 

Pravni promet z zasebnim arhivskim gradivom je v Pnrne^j 
nameravane prodaje omejen s predkupno pravico države- 
je utemeljena z javnim interesom države, da zaščiti 
premično kulturno dediščino. Vsak izvoz zasebnega aW 
skega gradiva mora dovoliti pristojni minister, pri tarhjz 
zakon predvideva tudi posebno 5% izvozno takso v Prirn

leij 
trajnega izvoza zasebnega arhivskega gradiva, s čimer se1 

stimulirati ohranitev zasebnega arhivskega gradiva v drza 

Zaradi zaščite arhivskega gradiva se pri dokumentarnem >9' 
divu, za katerega se domneva, da ima lastnosti arhivs 
gradiva (obstoj teh lastnosti se dokazuje z mnenjem mims 

pristojnega za kulturo) omejuje izvoz takega gradiva. 

Glede na mednarodne zahteve je posebej urejena tudi 
nost uvoznikov arhivskega gradiva, da lahko le to uvaz 

samo na podlagi ustreznih dokumentov. 

Zaradi ureditve področjq trgovanja z zasebnim dokumen& 
nim gradivom je v zakonu podrobno urejena pridobitev do 
ljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti trgovanja z za* 
nim dokumentarnim gradivom, kakor tudi obveznost tf9 ^ 
cev, da vodijo predpisane evidence o tem trgovanju- 
določbe se uporabljajo tudi za trgovanje z zasebnim aru 
skim gradivom. 

Zakon predvideva, da bo v bodoče država zagotavljala 
stva za pospeševanje arhivske dejavnosti zasebnih imetoi* 
arhivskega gradiva. 

- Filmsko arhivsko gradivo 

Ta zvrst arhivskega gradiva je v zakonu posebej obde 
zaradi svoje posebne oblike pa tudi zaradi posebnega nac 

nastajanja ter zapletenih lastninskih razmerij. 
■ cpp 

Zakonska rešitev velja za vse slovenske producente. Pr'je- 
manju v koprodukciji pa le za tiste filme, ki so posneti v Si° 
niji. 
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P° obliki ohranja zakon delno že sedaj uveljavljeno prakso 
hranjenja originalnega slikovnega in tonskega negativa filma 
jj eno filmsko kopijo vsakega pozitiva. Po sedanji ureditvi je 
eolžan producent izročiti originale, v bodoče pa bo moral 
Producent izročiti zahtevane originale ter kopije s tem, da se 

u bo priznalo nadomestilo stroškov za izdelavo intermediata 
filmske kopije 

~ A'hivsko gradivo Rimsko katoliške Cerkve 
Arhivsko gradivo rimsko katoliške Cerkve je v zakonu oprede- 
leno posebej saj predstavlja za Slovenijo zelo pomemben del 
lene kulturne dediščine. Cerkvene ustanove namreč že 
ol9a leta z veliko skrbnostjo ter ustrezno strokovnostjo hra- 

v'l° 
arhivsko gradivo na podlagi lastnih predpisov, ki pa so 

strokovnem pogledu na zahtevanem nivoju. 

posebna obravnava je utemeljena z že omenjeno veliko koli- 
> 9radiva, ki je tudi zelo pomembno, pa tudi z nastankom. 
q °n namreč določa, da arhivsko gradivo Rimsko katoliške ^rkve nastane z odbiranjem iz cerkvenega dokumentarnega 

arh a V skladu s Predpisi cerkvenega prava. Tako odbrano 
temz^k 9rad'vo Pr'dobi s tem lastnosti arhivskega gradiva po 
IV- UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVIH 

Posebej opredeljuje zakonsko dopustne namene upo- 
:e arhivskega gradiva, ki se nahaja v arhivu. Praviloma je to 
<fon° arfl'vsko gradivo, lahko pa je tudi zasebno. Zakonsko p P"stni nameni so: znanstveno - raziskovalni, publicistični, 
iame!yVltVe arh'vske9a gradiva, izobraževanje in pravni 

%tf°/abo zasebnega arhivskega gradiva morajo biti izpol- 
uDQ*Je Posebni pogoji in sicer je pristojni arhiv zavezan 
srh at' vse rnorebitne omejitve, ki jih lastnik zasebnega 
Prist 9a gradiva določi v pravnih aktih na podlagi katerih 
Po s/ arhlv skrbl za zasebno arhivsko gradivo. Ti pravni gre ' 

so različni, lahko so to kupoprodajne pogodbe, lahko 
Vrs. 

a°Poročna razpolaganja ali volila, možen pa je tudi neke 
ćenf deP°zit zasebnega arhivskega gradiva, vendar z dopuš- 
lodi uporabo Lastnik zasebnega arhivskega gradiva lahko Prepove vsako uporabo svojega arhivskega gradiva. 

10 določen tud' postopek dajanja arhivskega gradiva iiatj
rat,°' kakor tudi obveznost uporabnika, da mora upošte- 

§ra<M°Jeb'tne avtorske Poviče pri uporabljenem arhivskem 

notg'Stvenih novosti strokovne ureditve zakona je določitev 
grad9a 30 letnega roka, ko postane dostopno tisto arhivsko lvo, ki ob svojem nastanku ni bilo namenjeno javnosti.. 

*aa°? do,°ča daljše roke nedostopnosti arhivskega gradiva 
«rtavSko gradivo, ki vsebuje zapise posebnega pomena za 0 oziroma za zasebnost posameznika. 

SfoDn°s' označitve arhivskega gradiva z daljšimi roki nedo- 
s(r0 °sf' le zakon pripisal javnopravni osebi, ki izroča arhiv- 

9radivo. 

,e Predvldena možnost izjemnega skrajšanja rokov 
^oa

S'°Pnos" zaradl posebnih razlogov s področja znanstve- 
pko /avni interesi dostopnosti arhivskega gradiva adujejo nad interesi, ki jih je treba varovati. 

skrajšanju oziroma podaljšanju roka nedostop- 
ter Vlada Republike Slovenije na predlog uporabnika uPoštevanju strokovnega mnenja Arhivske komisije. 

Republike Slovenije ustanovi na podlagi tega zakona 
ai0Q komisijo, kot svoj strokovno - posvetovalni organ. ,e9a organa so izrecno strokovne narave vendar 

Sotf, ® na uveljavljanje demokracije v naši družbi. Nedvomno 
n0sti 

ed take zadeve pristojnost določanja rokov nedostop- 
R
rS"vske9a gradiva ter dajanje strokovnih mnenj o izjem- 

roi<ov 
aišapju rokov nedostopnosti. V primeru določitve 

nedostopnosti, ko gre za interese države, so odločitve 

o skrajšanju teh rokov odločitve na vladnem nivoju, ki prese- 
gajo resorno pristojnost enega samega ministra. 

Arhivska komisija je sestavljena iz priznanih strokovnjakov 
s področja državne uprave, zgodovine ter arhivistike; v njej so 
zainteresirana ministrstva resorno zastopana. 

Načelo omejitve dostopnosti v posebnih primerih je omiljeno 
za posamezne dokumente ki jih organi državne in lokalne 
oblasti potrebujejo za svoje delo ter zaradi potreb strank, ki 
lahko izkažejo svoj pravni interes do vpogleda v arhivsko 
gradivo. Vrsta določb je posvečena materialni ohranitvi arhiv- 
skega gradiva, to so omejitve uporabe originala in uporaba 
overjenih kopij. 

Uporabnik, ki je uporabil arhivske podatke je dolžan pri vsaki 
objavi oziroma predstavitvi navesti od kod podatki izvirajo. 

V. NADZOR 

Vsem vrstam nadzora je v zakonu posvečena posebna pozor- 
nost, tako da ministrstvo pristojno za kulturo opravlja nadzor 
nad zakonitostjo dela arhivov na podlagi tega zakona in 
izdanih podzakonskih predpisov. Inšpekcija za varstvo kul- 
turne dediščine pa opravlja inšpekcijski nadzor na terenu. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

Zakon podrobno določa prekrške, ki jih storijo pravne osebe 
oziroma lastniki zasebnega arhivskega gradiva, če ne ravnajo 
z arhivskim gradivom na predpisan način.Določa pa tudi 
prekrške, ki jih storijo arhivi z nepravilnim ravnanjem z arhiv- 
skim gradivom. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Zakon zavezuje ministra, pristojnega za kulturo, da mora 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona uskladiti obstoječe ter 
sprejeti nove predpise, ki bodo uredili opravljanje arhivske 
dejavnosti. Do uskladitve se bodo uporabljali obstoječi, vkoli- 
kor niso v nasprotju s tem zakonom. 

Predviden ukrep prenosa ustanoviteljstva regionalnih arhivov 
na podlagi zakona je nujen zaradi več že omenjenih razlogov, 
potrebno pa je tudi takojšnje ukrepanje, zato se predvideva 
prenos premoženja takoj, ko bo to mogoče, ter šest mesečni 
rok uskladitve mreže regionalnih arhivov, ki je delno odvisen 
tudi od ureditve lokalne samouprave. Pri tem se ta zakon 
navezuje na ureditev v zakonu o organiziranju na področju 
kulture, ki bo določil metodologijo ugotavljanja višine deležev 
prevzetega premoženja. 

Zaradi neurejenega lastninskega položaja arhivskega gradiva 
se s tem zakonom olastnini arhivsko gradivo, ki se že nahaja 
v arhivih, ter tudi še vse tisto arhivsko gradivo, ki ga bodo 
arhivi prevzeli na podlagi določil veljavnega zakona o naravni 
in kulturni dediščini ter še tudi po uveljavitvi tega zakona zato, 
da bodo preprečili nastanek škode. Zato je s prehodno 
določbo urejeno varstvo arhivskega gradiva nekdanjih držav- 
nih, avtonomnih, samoupravnih in drugih organov ter pravnih 
oseb, za katere so bili ti arhivi pristojni po dosedanji ureditvi. 

V. PRIMERJALNI PRIKAZ UREDITVE VARSTVA ARHIV- 
SKEGA GRADIVA V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 

Za razliko od nekaterih drugih področij lahko ugotovimo, da 
na področju urejanja varstva arhivskega gradiva in arhivov 
niso sprejeti mednarodno obvezujoči dokumenti, ki bi 
obvezno določali organiziranost opravljanja arhivske dejav-1 
nosti ter način varstva arhivskega gradiva. 

Opazne pa so tendence, da bi se v evropskem prostoru ta 
problematika poenotila. Tako so v okviru UNESCO sprejete 
tako imenovane ■■Smernice glede arhivske zakonodaje«. Te 
smernice so zasnovane v smislu priporočil posameznim drža- 
vam. kako naj uredijo varstvo arhivskega gradiva in arhivov 
v.svoji zakonodaji. 



V predlogu zakona so prioritetno upoštevane omenjene smer- 
nice, šele podrejeno se strokovne rešitve zgledujejo po pri- 
mernih rešitvah v zakonodajah drugih držav, ob upoštevanju 
enega temeljnih načel tega predloga zakona, da se uveljav- 
ljene in strokovno pravilne rešitve ne spreminjajo. 

% Uvodoma je potrebno poudariti, da ob pregledu zakonodaj 
praktično vseh evropskih držav, z izjemo Španije, nismo nale- 
teli na skupno urejenje področja dediščine in arhivskega 
gradiva v enem zakonu. 

SMERNICE UNESCO GLEDE ARHIVSKE ZAKONODAJE 
(Generalni informacijski program in UNISIST (PGI- 90/VVS/6. 
str. 128-139), objavljene v okviru programa, namenjenega 
arhivski dejavnosti (RAMP), Pariš 1990, obsegajo naslednja 
načela: 

1. Definicija arhivskega gradiva mora jasno poudariti, da 
gradivo ustvarjajo, prejemajo in hranijo inštitucije ali posa- 
mezniki pri opravljanju svoje dejavnosti. Nadalje mora defini- 
cija s splošnimi pojmi zajeti vse zapisane informacije, ne 
glede na fizično obliko in značaj. 

2. Bistveno je, da se določbe za javno arhivsko gradivo ne 
nanašajo le na gradivo, ki nastaja pri zakonodajni, sodni in 
administrativni funkciji države, marveč se mora nanašati tudi 
na korporacije,,ki jih nadzira država in na vse ostale organiza- 
cije, ki jih direktno ali indirektno nadzira vlada in jih je 
mogoče imeti za javne organe. 

3. Javno arhivsko gradivo je javna last in ga zato ni mogoče 
odtujiti. 

4. Državni arhivi morajo imeti pooblastilo, da prevzemajo 
zasebno arhivsko gradivo. Zakon naj obvezuje lastnike, da ga 
hranijo pod najboljšimi pogoji. 

5. Funkcije javne arhivske službe (nacionalni arhiv, regi- 
onalni, lokalni in specialni arhivi) so: 

- varna hramba arhivskega gradiva v primernih zgradbah in 
primernih pogojih, 
- urejanje arhivskega gradiva v skladu s sprejetimi arhivskimi 
načeli in metodami, 
- izdelava pripomočkov, ki olajšujejo dostop, 
- zagotavljanje arhivskih čitalnic, v katerih so na razpolago 
potrebni pripomočki za uporabo arhivskega gradiva, 
- zagotavljanje pripomočkov za izdelavo kopij arhivskega 
gradiva, 
- zagotavljanje možnosti za konservacijo oz. restavracijo 
arhiv skega gradiva vseh vrst, 
- objavljanje vodnikov, gradiva, inventarjev, pripomočkov za 
uporabo, 
- promocija izobraževalnega pomena arhivov, vključno s pri- 
pravami razstav ter izposoja dokumentov za razstave, ki jih 
organizirajo druge inštitucije. 

Organ, ki je dolžan podvzemati ukrepe glede javnega arhiv- 
skega gradiva je lahko ministrstvo, nacionalni arhiv, ali pa nek 
vrhovni arhivski organ. 

V večini dežel ni naloga arhivske zakonodaje, da določa 
notranjo strukturo organizacije arhivov ali njen kadrovski 
ustroj. 

6. Organizacija javnih arhivov je odvisna od administrativnega 
sistema posamezne dežele. Potrebno je ustanoviti centralni 
arhivski organ z izvršilnimi in nadzornimi funkcijami, ki mu je 
naloženo, da izvaja dogovorjeno nacionalno arhivsko poli- 
tiko. V nekaterih deželah je primerno, da izvaja te koordinacij- 
ske funkcije nacionalni arhiv, ali posebna direkcija v njego- 
vem okviru, v nekaterih deželah je bolj prikladno ustanoviti 
poseben izvršilni organ in v deželah, kjer ustavno ni mogoče 
določiti centralnega vodenja, bi bilo mogoče zagotoviti neka- 
tere mere koordinacije s primerno oblikovanim posvetoval- 
nim svetom brez izvršilne oblasti. 

7. Smernice ocenjujejo, da je najprimerneje podrediti arhive 
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ministrstvu za kulturo: ministrstvo mora imeti znatno stopal 
vpliva ali avtoritete med ministri. Ta ocena temelji na dejstv 
da je arhivska služba vtkana v številne resorje. 

8. V večini arhivskih zakonov je arhivski svet le posvetoval& 
telo, ki ima namen zagotoviti udeležbo ustvarjalcev in uP°r3

ke 
nikov arhivskega gradiva pri oblikovanju in izvajanju arhivs 
politike. 

9. V zakonu je treba določiti pravice in obveznosti ustvarjal06' 
dokumentarnega gradiva. Minimum je pravica arhiva gle 

nadzora dokumentarnega gradiva, skupaj z nadzorom P 
odbiranju in prevzemu arhivskega gradiva v arhiv. Arhivi 
treba pritegniti pri dajanju navodil in smernic ter pri izobrai 
vanju delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. 

10. Pravica nadzora nad dokumentarnim gradivom " 
obsega ne le razpolaganje z dokumentarnim gradivom, <" 
več v načelu vse funkcije poslovanja z dokumentarnim S 
divom. 

11. V zakonu naj bo dana možnost, da nacionalni arhiv 
novi prehodno skladišče, če to okoliščine zahtevajo. 

12. Pravne osebe, ki ustvarjajo javno arhivsko gradiv0' ^ 
smejo uničevati gradiva, ne da bi upoštevale njegov pome 
raziskave. Državni arhivi morajo zagotoviti, da se taka v . 
nost identificira ter da se dokumentarno gradivo, ^ 
pomen za raziskave, ohrani. 

trajflO 
13. Javno dokumentarno gradivo, ki je bilo izbrano za 
hrambo, je treba prevzeti v javne arhive. 

14. V pristojnosti arhivske zakonodaje ni, da bi predpls0^f 
obvezni depozit službenih publikacij, vendar naj bo en ^ 
vseh službenih publikacij deponiran v arhivu, ne glede j 
če obstoji zakonska obveza o izročanju izvoda vseh p"0" 
nacionalni biblioteki. 

15. Zakonodaja naj zadolži državne arhive, da preskrbijoP' 
pomočke, potrebne za konservacijo in restavracijo arhiv* . 
gradiva. Podzakonski predpisi naj določijo ukrepe, P°" 
za varnost gradiva. 

16. Ena izmed funkcij vsake arhivske službe je urejaj |f) 
klasifikacija arhivskih fondov v skladu s sprejetimi nac 
metodami. 

17. Pravica dostopa do javnega arhivskega gradiva, s P"^ 
kom da se predpišejo pogoji, ki imajo namen, da se za9 ^ 
varna hramba in ohranjenost gradiva, naj bo jasno d°<<° ^ 
v arhivski zakonodaji. Glavno vprašanje je določitev ,(l« 

" računanega od nastanka gradiva, v katerem naj bo 9ra ^ 
normalno nedostopno in ga ni mogoče dobiti za raZlS

a()j\t ' 
V večini dežel je to vprašanje rešeno tako, da je 9ra j# ' 
splošno dostopno po preteku 25 ali 30 let od nastal*'$ 
glede na to, kakšno zaporno obdobje je sprejeto, i® 
določiti postopek za izjemne primere, ko je mogoče o° ^ 
dostop do dokumentov, ki so pod zaporo, posameznih 
skovalcem. 

18. Željeno je, da zakon določi, da ne predstavlja 
copyrighta, če se dokument, ki je javno dostopen in je g 
stvu državnega arhiva, dovoli kopirati ali objaviti. V.za\.0(<P 
dajo je treba vključiti določilo, da lahko arhivi overijo * 
dokumentov, ki jih hranijo. 

jfjjS 
19. Zakon naj daje osnovo za podzakonske akte glede sP ^ 
manja, imenovanja, razvoja, strokovnih kvalifikacij in lZ 

ževanja arhivskega osebja. 

ZAKONODAJE NEKA TERIH EVROPSKIH DRŽA V 
s " * C 

Danska ® 

Kot javno arhivsko gradivo velja poleg gradiva javnih °r^fi 0 

tudi gradivo družb, institucij, zvez in drugih, katerih del ^ t 
v glavnem financirajo država, fondi mest ali grofij 
 <5* ' 
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Pooblaščeni, da v skladu z zakonom odločajo v imenu države, 
testnih ali grofijskih organov. 

Organi morajo, če ni drugače določeno, izročiti svoje arhiv- 
sko gradivo arhivu, 30 let po njegovem nastanku. 

Privatne osebe, podjetja ali ustanove, ki so v posesti gradiva, 
izvira od bivših ali sedanjih državnih organov, ga morajo 

'počiti državnemu arhivu. Kjer pride na dražbi do poskusa 
P'odaje gradiva, ki pripada državi, mora oseba, ki vodi dražbo 0 tem obvestiti državni arhiv. 

Arhivsko gradivo, ki je nastalo pri uradih in je bilo oddano 
" državni arhiv, je dostopno vsakomur 30 let od nastanka. 

Organ, ki izroča, lahko po dogovoru z arhivom, ki prevzema 
gradivo, določi rok nedostopnosti, ki je daljši kot 30 let in 

Cer kadar je to potrebno zaradi 
~ nacionalne varnosti ali obrambe kraljevine, 
r8sonSke zunanie P0*'*'1*6 al' zunanjih gospodarskih inte- 
;»*či,e obtoženih oseb, prič in drugih oseb, udeleženih 

Kazenskih procesih ali disciplinskih postopkih, 
9°sP0darskih interesov javnih organov, vključno z izvaja- jem gospodarskih aktivnosti javnih organov, 

j i''nančnih interesov posameznikov ali družb v privatnem 
vah U S <em' da se za&čitij° informacije o tehničnih napra- j ■ Postopkih ali operacijah ali poslovnih zadevah in po- 
dobnem, 

privatnih in javnih interesov, kjer je potrebna zaupnost 
adi posebne narave zadeve. 

?s° k ned°stopnosti se podaljša na 80 let za gradivo, ki— ebuje informacije privatne, vključno finančne narave o pri- 
dih osebah, . 
1 *adeva kriminalne postopke, 
0 Vključuje gradivo, zbrano za javno statistiko, ki ga je zbral anski nacionalni biro za^statistiko. 

j!'fktor državnega arhiva, ali pooblaščena oseba, ki jo ta 
0'°c/, lahko po pregledu vsakega posamičnega primera v°li predčasno uporabo z določenimi izjemami. 

' nft?3, ie dobila dostop do arhivskega gradiva, ki normalno dostopno, ne sme neavtorizirano publicirati, razkriti ali 
^bljati zaupnih informacij, ki jih je dobila kot rezultat 
k ■'časnega dostopa. Informacije so zaupne, če je tako dolo- 
a)| ,° ^ zakonom, ali s katerikoli drugim veljavnim predpisom, 

i /s tudi sicer potrebna zaupnost za zaščito pomembnih 
i n'h ali privatnih interesov. 
^ M 

PralStrstvo za ku,turo mora imenovati komite, ki naj ovrednoti ' pr *
So v zvezi s pravico do dostopa. Komite naj sestavljajo 

i ia ^stavnik raziskovalcev, novinarjev, sodstva in Ministrstva 
i n°tranje zadeve. 
' Ort« 
I *klh artl'v'so sestavljeni iz Nacionalnega arhiva, pokrajin- 

ah, arhivov ter Nacionalnega gospodarskega arhiva. Državne °„ ,"e upravlja direktor Nacionalnega arhiva. Direktorja Naci- 
/( 'nega arhiva imenuje minister za kulturo. 
'i Vac' ■ Oro'0r!alni arhiv prevzema gradivo, ki ga oddajajo državni 
II 'n institucije na nacionalnem nivoju, pokrajinski arhivi 
i^ajo gradivo, ki ga izročajo lokalni državni organi in 

! %SI. . 
'! 0(jd' 

In grofije lahko ustanovijo lasten arhiv, sicer morajo aiati svoje gradivo pokrajinskim arhivom. 

%y arhiv more zbirati, sprejemati in hraniti gradivo privat- 
°seb, društev, organizacij itd. 

^r^dl/n' * 
9osJ ' gospodarski arhiv je državni arhiv, ki se nanaša na 

iC %^arsko zgodovino. Arhiv zbira, prevzema in hrani gra- 
ii/ 16 bistvenega pomena za raziskovanje gospodarskih 
j. n'*acij in podjetij. 

Ob vsaki izročitvi privatnega gradiva državnemu arhivu, 
morata izročitelj in prevzemnik sestaviti pogodbo, ki določa 
dostopnost do gradiva. 

Oseba, ki poseduje privatno gradivo, pomembno za razisko- 
vanje ali za kulturo na splošno, mora y primeru izvoza dopu- 
stiti državnemu arhivu, da ga pred izvozom kopira. 

Arhivsko gradivo Danske Cerkve ter priznanih verskih skup- 
nosti prevzemajo pokrajinski arhivi. 

Nemčija 

Zakon opredeljuje arhivsko gradivo kot dokumentarno gra- 
divo, ki ima trajen pomen za raziskave ali za razumevanje 
nemške zgodovine, za zavarovanje upravičenih interesov 
občanov ali za potrebe informacij za zakonodajo, upravo ali 
pravosodje. 

Dokumentarno gradivo v smislu tega zakona so spisi, posa- 
mezna pisanja, karte, načrti ter nosilci zapisov podatkov, slik, 
filma, zvoka in drugega. 

Kot arhivsko gradivo Zveze zakon opredeljuje gradivo ustav- 
nih organov, oblasti in sodišč Zveze, zveznih korporacij, zavo- 
dov in ustanov javnega prava in drugih organov Zveze. 

Vse dokumentarno gradivo, ki ga za opravljanje svojih javnih 
nalog, vključno z zagotavljanjem varnosti Zvezne republike 
Nemčije ali ene njenih dežel, zgoraj omenjeni ustvarjalci (z 
izjemo zakonodajnih korporacij) ne potrebujejo več, morajo 
ponuditi, in izročiti kot arhivsko gradivo Zveze, če gre za 
dokumentarno gradivo trajnega pomena. Ponuditi in izročiti 
morajo tudi arhivsko gradivo, ki vsebuje tajnosti, določene 
s predpisi. 

Vsak, ki to predlaga, ima pravico uporabljati arhivsko gradivo 
Zveze, starejše od 30 let, kolikor ni s pravnimi predpisi dru- 
gače določeno. Nadaljnje zakonske pravice in posebni dogo- 
vori v korist lastnikov privatnega arhivskega gradiva, ostajajo 
v veljavi. 

Arhivsko gradivo Zveze, ki se nanaša na fizične osebe, je 
dovoljeno uporabljati tretjim šele 30 let po smrti prizadetega. 
Če leta smrti ni mogoče ugotoviti, ali pa le na podlagi stro- 
škov, ki jih ni mogoče zagovarjati, konča zaščitni rok 110 let 
po rojstvu prizadetega., 

Arhivsko gradivo, ki vsebuje tajne podatke, določene z zako- 
nom (socialni zakonik, zakon o Nemški Zvezni banki, zakon 
o kreditih), se sme uporabljati šele 80 let po nastanku. 
Gornji zaščitni roki ne veljajo za arhivsko gradivo, ki je bilo že 
ob svojem nastanku namenjeno javnosti. 

Zaščitne roke je mogoče skrajšati, če je na voljo dovoljenje 
prizadetega. Če tega ni, je možno zaščitni rok skrajšati, če je 
uporaba nujna za nek raziskovalni namen ali za zavarovanje 
upravičenih interesov, ki so v pretežnem interesu neke druge 
osebe ali organa ter je mogoče izključiti škodo, ki bi bila 
povzročena interesom, ki jih je treba varovati (npr. s pomočjo 
anonimnih reprodukcij). Za osebe novejše zgodovine in 
nosilce javnih funkcij je možno zaščitne roke skrajšati, če se 
interese prizadetih, ki jih je treba varovati, primerno upošteva. 
Zaščitnega roka za arhivsko gradivo, ki vsebuje tajne podatke, 
določene z zakonom, ni mogoče skrajšati. 

Uporaba ni dopustna, kolikor 
- obstoji osnova za domnevo, da bi bila ogrožena blaginja 
Zvezne Republike Nemčije ali kake njenih dežel, 
- obstoji osnova za domnevo, da temu nasprotujejo interesi1 

tretjih, ki jih je treba varovati, 
- da bi bilo ogroženo stanje ohranjenosti arhivskega gradiva. 
- da bi nastal upravni strošek, ki ga ni mogoče zagovarjati. 
- da bi bila kršena obveznost tajnosti po čl. 203 Kazenskega 
zakonika ali po drugih pravnih predpisih Zveze o trajnostih. 

V zvezi z organiziranostjo arhivske službe omenimo določbo 
zakona, da je treba gradivo podrejenih organov Zveze, katerih 
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krajevna pristojnost se ne nanaša na celotno Zvezno Repu- 
bliko Nemčijo, ponuditi in izročiti pristojnemu deželnemu 
arhivu. 

Italija 

Gradivo, ki pripada državi, to je grdivo zakonodajnih, sodnih 
in upravnih organov države, je del javnega premoženja. Gra- 
divo, ki pripada regijam, provincam ali občinam, je podrejeno 
upravi javnega premoženja. Tretja kategorija je gradivo, ki 
pripada javnim ustanovam, ki niso teritorialno omejene in 
četrta je gradivo privatnih lastnikov, posestnikov ali imet- 
nikov. 

Zakonodajni, sodni in upravni organi države morajo izročati 
arhivsko gradivo državnim arhivom po preteku 40 let, ko so 
bile zadeve končane. Notarski arhivi izročajo notarske akte, 
prejete od notarjev, ki niso več pomembni za tekočo uporabo 
in so starejši od zadnjega stoletja. Od obveze izročanja je 
izvzeto ministrstvo za zunanje zadeve. 

Dokumenti, ki jih hranijo državni arhivi so načeloma dostopni, 
razen tistih, ki se nanašajo na zunanjo ali notranjo politiko 
države in postanejo dostopni šele po 50 letih od njihovega 
nastanka, in tistih, ki se nanašajo na povsem privatne zadeve 
oseb, ki postanejo dostopne šele po 70 letih od njihovega 
nastanka. Dokumenti v kazenskih zadevah postanejo 
dostopni za uporabo po 70 letih zaključka procesa. 

Notranji minister, po predhodnem mnenju direktorja držav- 
nega arhiva, lahko dovoli za znanstvenoraziskovalne namene 
uporabo dokumentov, ki so nedostopni, tudi pred iztekom 
navodnih rokov. 

Imetniki in tisti, ki podarijo, prodajo, zapustijo ali volijo doku- 
mente državnemu arhivu, lahko tudi postavijo pogoje o nedo- 
stopnosti vseh ali dela dokumentov iz zadnjih 70 let. 

Državna arhivska služba je sestavljena iz Centralnega urađ> 
za arhivsko dediščino, ki je v sestavi Ministrstva za kulturno 
ambientaino dediščino, Centralnega državnega arhiva s sec ^ 
žem v Rimu, državnih arhivov, ki imajo sedeže v ž/'3"" [( 
mestih provinc ter višjih arhivskih nadzorništev. 

V okviru omenjenega ministrstva deluje nacionalni svet !> 
kulturno in ambientaino dediščino (predseduje mu m'nl 

ki ima poseben sektor za arhivsko dediščino. Iz arhivsrnJ 
področja obravnava svet osnutke zakonov in pozakons* 
aktov, programe šol za arhivistiko, paleografijo in 
tiko, ki so pri določenih državnih arhivih, metode in sP f.3 
strokovne kriterije, vprašanja v zvezi z izvajanjem državno) 
nadzora nad privatnimi arhivi, itd. 

Višja arhivska nadzorništva opravljajo nadzor nad arhivi rfJj 
provinc, občin, javnih ustanov, ki niso teritorialno omejene . 
privatnimi arhivi posebnega zgodovinskega pomena. 
regije, province, občine in javne ustanove ne ustanovijo 
nega arhiva (arhivske sekcije), lahko deponirajo arhivsko 9 
divo pri pristojnem državnem arhivu. 

nei^ Privatni lastniki, posestniki ali imetniki arhivov ali posanu--^ 
dokumentov, za katere je bil ugotovljen poseben zgodovm 
pomen, so dolžni hraniti arhive in posamezne dokumente^ 

?en zguw . 
i dokumenUJ 

urediti in inventarizirati oziroma dopustiti, da za to P° 6i 
pristojni višji arhivski nadzornik, dovoliti raziskovalcem- , 
opravljajo raziskave s posredovanjem višjega arhivskega f 
zornika, v kolikor ni bilo gradivo spoznano za nedostop 
Brez dovoljenja pristojnega višjega arhivskega nadzorni' 
ne smejo izvoziti arhivskega gradiva izven Republike, P"* 
nega višjega arhivskega nadzornika morajo obveščati o P 
daji gradiva, itd. V primeru neizpolnjevanja obveznosti, k* ^ 

• gre za posebno hude primere, lahko notranji 
predlog pristojnega višjega nadzornika in po zaslišanju "t 
onalnega sveta za kulturno in ambientaino dediščino o° ^ 
deponiranje arhivskega gradiva v pristojnem državnem 
hivu. 
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Predlog 

OBRAVh 
zakona o TELEKOMUNIKACIJAH - EPA 763 - PRVA 

URAVNAVA 

K'ala Republike Slovenije je na 96. seji dne 28. julija 1994 
določila besedilo: 

- predloga zakona o telekomunikacijah, 
ki ^am ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
Stav ' ^'ena Poslovnika Državnega zbora Republike 

V'ada 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 tels sodelovali: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze, 
- Stanko ŠTRAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za promet in zveze. 

^jlo9 zakona o telekomunikacijah 

"vod 

'• °°ENA STANJA IN RAZLOGI ZA iZDAJO ZAKONA 

SFn'i0Inun''<ac'ie urejajo zakon o sistemih zvez (Uradni list 
"ih tči 80/89, in 29/90), deloma pa tudi zakon o pošt- 2/gč .el'®9rafskih in telefonskih storitvah (Uradni list SFRJ, št. 
in , '.n 26/90), zakon o RTV Slovenije (Uradni list RS, št. 18/94) 0n o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94). 

zak°na o sistemih zvez so pretežno zastarele. Zakon 
%ci komur,i_ kacije s samoupravnim dogovarjanjem, 

i bilo Vfi^nje^ove do'°čt>e so le deklarativne.' Predvidenih je 
■ fyo d Podzakonskih aktov, ki pa niso bili vsi izdani, 

idania se vedno uporabljajo nekateri podzakonski akti, 
SFp>. l?a Podlagi zakona o temeljih sistema zvez (Uradni list 

' St- 24/74, 29/77, 52/83). 

0r9ani'iav"i 2akonodaji so telekomunikacije monopol PTT !gred?ac'i oziroma PTT podjetja Slovenije, ustanovljenega 
IW0T0.? reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejavnost PTT 
% om 'Uradni list RS, št. 38/93). Veljavna zakonodaja tako 
trina n

0*0'3, da bi se tucl' Pri telekomunikacijah uveljavila 
raio, aCela in da bi se tudi to področje postopno liberalizi- 

ra 
0 nada|a • roPske uniie i® '• 1987 izdala Zeleno knjigo ta razvoju telekomunikacij in o temeljnih usmeri- 
°dpra 

tem področju. Zelena knjiga obravnava ukrepe za 
Sjani U'e mor|opola na področju telekomunikacij in za 
r^ičrr onkurence. Pri tem posveča posebno pozornost 
NrejjJ Ufeditvi, dostopu v javno telekomunikacijsko 

urei' 2al^Pu telekomunikacijskih vodov, ločitvi upravnih 
Ode ®valr|ih in izvajalskih ali operativnih funkcij, ločitvi 
''otjgji^^skomunikacij ter pod določenimi pogoji prosti 

ureditvi, dostopu v javno telekomunikacijsko 
ikih vodov, ločitvi upravn 
operativnih funkcij, loči 

"uaii. r  —i — i J določenimi pogoji proi 
mrri L:erm'.nalskih in drugih naprav za telekomunikacije i otiočju Evropske unije. 

PA^ELa IN CILJI 

;Vf0p°3 2akona o telekomunikacijah je prilagojen zakonodaji 
:>ropj e Un'i® in razvojnim smerem telekomunikacij v svetu, 

'n Pri nas. S tem zakonom pa bo treba uskladiti 
'^iekte^-^ PredPise ter organizirati ustrezne gospodarske 

Seijn- 
oblici'0 na'0io, na katerem temelji zakon, je zagotoviti 

,'h žaon»Vne s'užt>e le tiste telekomunikacijske storitve, kate- 
'9vninv ■ V''anie P° zakonitostih bi bilo v nasprotju 
^°nito "?teresi-in tiste, ki jih ni mogoče zagotoviti po tržnih 

iavne I1, njihovo trajno in nemoteno opravljanje pa je l,°ritve
n?.interesu- Zakon tako določa telekomunikacijske 

' on 
se opravljajo kot gospodarska javna služba, in da 

N zavrav,janje teh storitev ustanovijo javna podjetja ali h,v°di ali se podeli koncesija pravnim ali fizičnim ose- 

•n službe. 

4 

n. pr v" se poaen Koncesija pravnim an Tizicnim ose- ec,lagani zakon časovno ne opredeljuje uvajanja t rž- 
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nih načel in se bo tako lahko konkurenca uvajala postopoma, 
s politiko izdajanja koncesij. 

Predlagani zakon o telekomunikacijah ne ureja tehničnih in 
tehnoloških vprašanj, ki se nanašajo na telekomunikacije, saj 
se ta panoga izredno hitro razvija. Tehnična in tehnološka 
ureditev je prepuščena podzakonskim predpisom, predvsem 
predpisom, ki določajo tehnične karakteristike telekomunika- 
cijskega omrežja, s katerimi se zagotavljata njegova tehnično- 
-tehnološka enotnost na celotnem državnem ozemlju in nje- 
govo enakopravno vključevanje v mednarodna telekomunika- 
cijska omrežja. 

Pri radiokomunikacijah izhaja predlog zakona iz opredelitve, 
da je frekvenčni spekter javna dobrina, tako kot to navaja tudi 
Mednarodna telekomunikacijska zveza. To javno dobrino 
upravlja država, ki frekvence ali frekvenčne pasove dodeljuje 
v uporabo posameznim uporabnikom za določen čas. To 
področje urejajo mednarodni sporazumi Mednarodne teleko- 
munikacijske zveze, zato so določila predloga zakona prilago- 
jena določilom omenjenih sporazumov in so tako rešitve 
drugih držav zelo podobne rešitvam v našem zakonu. 

Predlog zakona želi s svojimi določbami doseči tele glavne 
cilje: 

- zagotoviti univerzalnost telekomunikacijskih storitev, zašči- 
titi telekomunikacijska omrežja in pospeševati njihovo med- 
sebojno združljivost, 
- urediti opravljanje telekomunikacijskih storitev z javnimi 
službami, 
- zagotoviti učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra. 

3. GLAVNE REŠITVE ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAH 

Zakon določa, da mora biti telekomunikacijsko omrežje 
Republike Slovenije tehnično-tehnološko enoten sistem, in 
daje podlago za izdajo ustreznih podzakonskih predpisov, ki 
to enotnost podrobno določajo. 

Zakon določa telekomunikacijske storitve, ki se opravljajo kot 
gospodarska javna služba. Pri obravnavanju telekomunikacij- 
skih storitev se izhaja iz predpostavke, da je treba uvajati tržni 
odnos pri opravljanju teh storitev, vendar usmerjano in zato 
postopno. Pri tem so telekomunikacijske storitve razdeljene 
na dve skupini: 
- storitve, za katere se zahteva ustanovitev javnega podjetja 
ali javnega zavoda ali podelitev ustrezne koncesije: predlog 
zakona sem prišteva storitve javne govorne telefonije in javnih 
podatkovnih telekomunikacij, kabelskih distribucijskih siste- 
mov, mobilnih in satelitskih zvez, razen radiodifuznih zvez, 
prenosa in oddajanja radiodifuznih programov, dajanja tele- 
komunikacijskih vodov v zakup, javnih telefonskih govorilnic 
ter osebnega klica na širšem zemljepisnem območju, 
- vse telekomunikacijske storitve zunaj omrežnih priključnih 
točk javnega telekomunikacijskega omrežja so proste, pre- 
puščene trgu, 
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Posebna telekomunikacijska omrežja so urejena samostojno, 
ker se gradijo za funkcionalne potrebe uporabnikov in za 
državne organe. Pri tem je tudi pomembno, da sta gradnja in 
uporaba zasebnih telekomunikacijskih omrežij popolnoma 
prosti. 

Zakon v samostojnem poglavju opredeljuje dolžnosti in pra- 
vice izvajalcev telekomunikacijskih storitev in uporabnikov 
telekomunikacijskih storitev. Dolžnosti izvajalcev telekomuni- 
kacijskih storitev obsegajo zagotavljanje kakovosti telekomu- 
nikacijskih storitev in medsebojne povezljivosti ter povezljivo- 
sti telekomunikacijskih omrežij izvajalcev telekomunikacij- 
skih storitev z omrežji drugih držav kakor tudi objavo splošnih 
pogojev za opravljanje teh storitev ter javnost poslovanja. 

V poglavju o elektromagnetni združljivosti in ustrezni zaščiti 
telekomunikacijske opreme predlog zakona v glavnem pov- 
zema dosedanje rešitve pri zaščiti telekomunikacij. Področje 
elektromagnetnega škodljivega motenja je vse celovitejše, 
zato je treba kot elektromagnetno škodljivo motenje določiti 
tako preveliko oddajanje elektromagnetnih motenj kot tudi 
preveliko občutljivost nanje. 

V poglavju o radiokomunikacijah je določeno, da Republika 
Slovenija zagotavlja učinkovito izrabo radiofrekvenčnega 
spektra s predpisovanjem uporabe radijskih frekvenc in dolo- 
čanjem vsebine radijskih dovoljenj ter njihove zavrnitve in 
preklica. 

Zakon predvideva preoblikovanje PTT podjetja Slovenije 
v podjetje za opravljanje telekomunikacijskih storitev, pri 
čemer bo prišlo do delitve PTT podjetja Slovenije na podjetje 
za opravljanje poštne dejavnosti in na podjetje za opravljanje 
telekomunikacijskih storitev. Potrebni osnovni kapital za 
ustanovitev podjetja zagotovi vlada kot edina ustanoviteljica 
iz družbenega kapitala PTT podjetja Slovenije. To so sredstva 
infrastrukture oziroma sredstva, ki so bila pridobljena s siste- 
mom samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistemom 
javne porabe in so postala po zakonu o gospodarskih javnih 
službah premoženje Republike Slovenije. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Menimo, da uveljavitev zakona ne bo zahtevala dodatnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. V dosedanji orga- 
niziranosti je PTT podjetje Slovenije, p.o., delovalo kot enoten 
sistem, ki je obsegal poštno in telekomunikacijsko dejavnost. 
To je omogočalo prelivanje sredstev iz telekomunikacijske 
dejavnosti za kritje izgub v poštni dejavnosti. Z ločitvijo obeh 
dejavnosti bo omogočen nemoten in hitrejši razvoj telekomu- 
nikacij. 

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je nastala potreba po 
posebnem organu v sestavi ministrstva, pristojnega za zveze, 
to je Republiški upravi za telekomunikacije. Ta skrbi za opera- 
tivni del izvajanja zakona o sistemih zvez. Z novim zakonom 
se naloge, predvsem pa obseg dela v Republiški upravi za 
telekomunikacije povečuje, kar bo povzročilo dodatno zapo- 
slovanje. 

Glede na razvojne potrebe in pomen telekomunikacij za vsako 
družbo in njeno gospodarstvo posebej pričakujemo, da bo 
prišlo na tem področju do številnih pozitivnih sprememb. Za 
telekomunikacije je namreč značilno, da so kapitalsko in 
tehnološko zahtevna, vendar tudi hitro se razvijajoča in 
visoko donosna dejavnost. rtin 

5. VIRI ZA PRIPRAVO ZAKONA 

Na telekomunikacije močno vplivajo mednarodne organiza- 
cije za telekomunikacije: ITU - Mednarodna telekomunikacij- 
ska zveza in CEPT - Konferenca evropskih držav o pošti in 
telekomunikacijah. Na telekomunikacije se nanaša tudi več 
dokumentov Evropske unije, zato so si nekatere zakonske 
rešitve v večini držav zelo podobne. Tuji zakoni precej 
podobno rešujejo vprašanja, ki se nanašajo na enotnost tele- 

komunikacijskega omrežja in telekomunikacijske opreme, na 
zagotavljanje javne dostopnosti telekomunikacij in na zakup 
telekomunikacijskih vodov ter na zaščito in tajnost prenese- 
nih podatkov. 

Večje razlike so pri rešitvah glede uvajanja tržnih odnosov in 
razdelitve pooblastil državnim organom. 

V zadnjem času si vse razvite države prizadevajo za zmanjša- 
nje monopolnih pravic na telekomunikacijskem področju ter 
postopno in usmerjano liberalizacijo telekomunikacijskih sto- 
ritev, za lastninjenje državne lastnine in za uvedbo tržni" 
odnosov. 

V nadaljevanju so opisane glavne značilnosti zakonodajni'' 
ureditev telekomunikacijskega področja v nekaterih država"' 

Avstrija 

Po dostopnih informacijah se država pripravlja na sprf 
membo telekomunikacijske in poštne zakonodaje, zato dos 
danje rešitve niso navedene, ker vsebujejo precej zastarel 
določil, ki niso v skladu z usmeritvami Evropske unije. 

Nemčija 

Nemčija je leta 1989 prenovila poštni in telekomunikaciji' 
sistem ter ločila izvajalske in upravne funkcije kot tudi 
dejavnost od telekomunikacijske. Nemška PTT (Deutsc"8 

Bundespost) se je razdelila na tri ločena podjetja: 

- DBP Telekom, ki opravlja storitve v telekomunikacijsl<l 

dejavnosti, 
- DBP Postdienst, ki opravlja pisemske in paketne storitve. 
- DBP Postbank, ki opravlja bančne storitve. 

Podjetja so operativno samostojna, vendar imajo direktorij 
kot skupen upravljavski organ in nadzorni svet. Direktori 
skrbi za usklajevanje določenih storitev in zastopa ® y 
V nekaterih primerih ima tudi možnost odločati o preliva^' 
sredstev med podjetji. 

Nemčija ima posebno ministrstvo za pošto in telekomuni*®' 
cije. Naloge ministra so precej natančno določene v zak * 
o DBP in se nanašajo predvsem na dolžnosti uresničevanj 
politike in strategije države na področju pošte in telekomu.n 

kacij s potrebnimi pooblastili za nadzor in ukrepanje v okvi 
DBP, zastopanja v mednarodnih organizacijah in dvostr* 
skih dogovorih, izdajanja koncesij in tehničnih predpisom' 
upravljanja radiofrekvenčnega prostora. 

V zakonu je določeno, da ima država izključno PraVijjl 
postavljati in izkoriščati telekomunikacijsko omrežje In r* 1 
ske zveze. Vsakdo lahko opravlja druge telekomunikacij® 
storitve s fiksnimi in komutiranimi zvezami DBP Telekoma- 
ne velja za prenos govora za druge, ker je to pravica ,0 
Navedena pravica države se prenese na DBP Telekom, če j® 
potrebno za izpolnitev nalog, ki jih ima po zakonu. Navede^ 
določilo se nanaša na obvezne storitve, ki jih mora opravl'?e 
DBP Telekom. Zvezni minister za pošto in telekomunika"-' 
lahko odobri postavitev in obratovanje posameznih teleko^ 
nikacijskih naprav za posamezne zveze ali področja iz del3 

nosti, za katere ima država izključno pristojnost. 

V Nemčiji je država še vedno 100 % lastnica DBP, kar dol°^ 
poštna ustava. 

Uporabniki telekomunikacijskih naprav, ki opravljajo 
za druge, morajo prevzem in spremembo teh dejavnosti Pis 

prijaviti zveznemu ministru za pošto in telekomunikacije- 

Brez posebne odobritve se postavljajo telekomunikacij 
naprave državnih organov, telekomunikacijske naprave P . 
vozniških podjetij in telekomunikacijske naprave za las' 
potrebe na enem sklenjenem zemljišču. 

3i 
Do 
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Danska 

Danska je sprejela telekomunikacijski zakon novembra 1990. 
' njirn je bilo reorganiziranih pet danskih telekomunikacijskih 
Podjetij in združenih v skupni holding, v katerem je država 51 

lastnica. 

Minister za telekomunikacije izdaja dovoljenje za izvajanje, 
Postavitev in obratovanje telefonskih, tekstovnih in podatkov- 
en storitev, stalno najetih vodov, mobilnih in satelitskih 
°niunikacij in za prenos radijskih in telekomunikacijskih 

'"'ogramov po telekomunikacijskem omrežju. Minister izdaja udi navodila za postavitev in obratovanje naprav za storitve, 
a katere koncesija ni zahtevana. 

^anska ima poleg zakona o telekomunikacijah poseben 
akon o radiokomunikacijah, poseben zakon o elektromag- etni združljivosti ter poseben'zakon o javnem mobilnem 

obrežju. 

Madžarska 
j^kon o telekomunikacijah, ki je bil sprejet v letu 1993, ukinja 
„ nopol madžarske PTT in uvaja sistem koncesij za: 
_ avne telefonske storitve, 
- Svn.e mobilne radijske storitve, 
_ ®!°ritve osebnega klica za celotno državno ozemlje, aržavni in regionalni prenos radiodifuznih programov. 

£«• druge telekomunikacijske dejavnosti je potrebno izva- 
° dovoljenje, service license. Slednje ni potrebno za 

tan6 omrežja na lastnem ozemlju, za ozvočevalne st0 
rav6, za sprejem radiodifuznih programov s satelitov in za l,ve posebnih omrežij in posebnih žičnih omrežij. 

!®koP 0 telekomunikacijah podrobneje obravnava: 
razpisov in postopek njihovega ocenjevanja, ki 

lov £U'8 ,udi Pridobitev mnenja uporabnikov in drugih orga- 
" Oti Se ukvariai° s t0 problematiko, p0r)^°se med izvajalcem storitve in uporabnikom ali drugim 

p09odbo, ki jo mora izvajalec skleniti z uporabnikom. 

Jako^ zakona o telekomunikacijah urejata to področje še n 0 upravljanju radiokomunikacij in zakon o koncesijah. 

države Amerike in Velika Britanija 
^ aditev telekomunikacij v teh dveh državah se delno razli- 
ko« ureditve v zahodnoevropskih kontinentalnih državah. 
veija

n'a ''beralizacije telekomunikacijskega trga je precej 
v Osnovno telekomunikacijsko omrežje je v glavnem 
'%o n'h rokah' kier se uvaja konkurenca tudi v govorni jaj0 °n'ii in telekomunikacijski infrastrukturi. Organi, ki ure- 
driavK°van'e ,e|ekomunikacij, so samostojnejši kot v drugih kaci 

ah- V Združenih državah Amerike je osnovni telekomuni- 
'°čila zakon še iz le,a 1934, medtem ko je Velika Britanija 
jeSD 

Upravne in izvajalske funkcije že leta 1968, leta 1984 pa 
''stni8'6'3 nov zakon, s katerim je omogočila liberalizacijo in nienje telekomunikacij. 

Cedilo členov 

S|>l0ŠNE določbe 
I 

1. člen 
(vsebina zakona) 

' (l> Ta , „ ) kon ureja telekomunikacijske storitve, pravice in 
cijskih °k-' izvaialcev in uporabnikov, uporabo telekomunika- 
?&re(nG° in °Preme ter rćidijskih postaj in terminalske 

' ekom' uPrav|ianje radiofrekvenčnega spektra, enotnost 
' !,.0ritvei!?'kaciiske9a omrežja in določa telekomunikacijske j lija ' ki iih v javnem interesu zagotavlja Republika Slove- 
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2. člen 
(telekomunikacijske storitve) 

(1) Telekomunikacijske storitve so storitve oddajanja, prenosa 
ali sprejemanja sporočil v obliki znakov, signalov, pisanega 
besedila, slike, zvoka ali sporočila po žičnih, radijskih, optič- 
nih ali drugih elektromagnetnih nosilcih. 

3. člen 
(nacionalni program) 

(1) Nacionalni program razvoja telekomunikacij sprejme 
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije. 

(2) Nacionalni program iz prejšnjega odstavka se lahko spre- 
meni ali dopolni, če spremenjene razmere zahtevajo druga- 
čen razvoj telekomunikacij. 

4. člen 
(enotnost telekomunikacijskega omrežja) 

(1) Telekomunikacijsko omrežje Republike Slovenije mora biti 
tehničnotehnološko enotno in združljivo s telekomunikacij- 
skimi omrežji drugih držav. 

(2) Minister, pristojen za zveze, izdaja dovoljenja za povezova- 
nje telekomunikacijskega omrežja ali njegovega dela s tujimi 
telekomunikacijskimi omrežji ali njihovimi deli. 

(3) Minister, pristojen za zveze, določa tehnične karakteristike 
telekomunikacijskega omrežja, s katerim se zagotavljajo: 
- tehnično - tehnološka enotnost telekomunikacijskega 
omrežja na celotnem državnem ozemlju, 
- enakopravno vključevanje telekomunikacijskega omrežja 
v mednarodna telekomunikacijska omrežja, 
- povezava in medsebojna tehnična združljivost telekomuni- 
kacijskih omrežij in telekomunikacijske opreme. 

5. člen 
(mednarodne pogodbe in telekomunikacijski standardi) 

(1) V Republiki Sloveniji sprejete in ratificirane mednarodne 
pogodbe se uporabljajo neposredno. 

(2) V Republiki Sloveniji se za telekomunikacije uporabljajo 
tudi tile standardi in priporočila: 
- evropski standardi, pogoji in priporočila CEPT, ETSI, 
- mednarodni standardi in priporočila ITU. 

6. člen 
(pojmi in njihova razlaga) 

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

1) Telekomunikacijska oprema je oprema, ki omogoča odda- 
janje, prenos ali sprejemanje sporočil v obliki znakov, signa- 
lov, pisanega besedila, slike, zvoka ali sporočila po žičnih, 
radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih nosilcih in ki 
primerno povezana s telekomunikacijskim omrežjem sestav- 
lja telekomunikacijski sistem. 

2) Telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijska infra- 
struktura, ki omogoča prenos in komutacijo signalov po 
žicah, po optičnih nosilcih, z mikrovalovi ali z drugimi elektro- 
magnetnimi sredstvi. 

3) Javno telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijska 
infrastruktura, ki med njegovimi omrežnimi priključnimi toč- 
kami omogoča prenos in komutacijo signalov za opravljanje 
storitev iz 7. člena tega zakona. 

4) Funkcionalno telekomunikacijsko omrežje je telekomuni- 
kacijska infrastruktura, ki je zunaj javnega telekomunikacij- 
skega omrežja in se vanj vključuje le v za to določenih omrež- 
 V  
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nih priključnih točkah in ga uporabljajo za svoje potrebe 
uporabniki kot so: elektrogospodarstvo, železniško gospo- 
darstvo in drugi. 

5) Omrežna priključna točka je mesto dostopa v telekomuni- 
kacijsko omrežje izvajalcev telekomunikacijskih storitev iz 7. 
člena tega zakona razen oddajanja radijskih in televizijskih 
programov in je sestavni del tega omrežja, obsega tehnične 
specifikacije in fizične povezave, ki zagotavljajo učinkovito 
uporabo javnega telekomunikacijskega omrežja. 

6) Terminalska oprema je oprema, ki je posredno ali nepo- 
sredno povezana v omrežni priključni točki na telekomunika- 
cijsko omrežje in omogoča oddajanje, obdelavo, posredova- 
nje, prenos ali sprejemanje sporočil. 

7) Govorna telefonija je neposredni prenos in komutacija 
govora v realnem času po komutiranem telekomunikacijskem 
omrežju. 

8) Storitve javne govorne telefonije so storitve prenosa 
govora v realnem času po javnem komutiranem telekomuni- 
kacijskem omrežju ali omrežjih, tako da lahko vsak uporabnik 
uporablja telekomunikacijsko opremo, priključeno na 
omrežno priključno točko, za komuniciranje z drugim upo- 
rabnikom, priključenim preko druge telekomunikacijske 
opreme na drugo omrežno priključno točko. 

9) Izvajalec telekomunikacijskih storitev je pravna ali fizična 
oseba, ki na trgu opravlja telekomunikacijske storitve po 
pogojih tega zakona. 

10) Uporabnik telekomunikacijskih storitev je pravna ali 
fizična oseba, ki uporablja storitve izvajalcev telekomunikacij- 
skih storitev. 

11) Storitve podatkovnih telekomunikacij so paketno ali 
vodovno komutirane storitve neposrednega prenosa podat- 
kov med omrežnimi priključnimi točkami komutiranega tele- 
komunikacijskega omrežja tako, da lahko vsak uporabnik 
uporablja opremo, povezano s tako omrežno priključno 
točko, za komuniciranje z drugo omrežno priključno točko. 

12) Storitve mobilnih in satelitskih zvez so storitve prenosa 
sporočil z radijskimi postajami posredno ali neposredno med 
uporabniki radijskih postaj ali med njimi in uporabnikom, 
povezanim z omrežno priključno točko izvajalcev telekomuni- 
kacijskih storitev, te storitve ne vključujejo radiodifuzijskih 
storitev. 

13) Storitve osebnega klica so posebna zvrst radiokomunika- 
cijskih storitev, ki omogočajo prenos na poseben način 
naslovljenih sporočil enosmerno od terminalske opreme tele- 
komunikacijskega omrežja do mobilnih naročnikov. 

14) Telekomunikacijska zveza je vzpostavljena povezava za 
prenos vseh vrst sporočil z elektromagnetnimi signali po 
žičnih ali optičnih nosilcih ali z radijskimi signali na frekven- 
cah do 3000 GHz. 

15) Mednarodna telekomunikacijska zveza je telekomunika- 
cijska zveza za medsebojno povezavo telekomunikacijskega 
omrežja ali telekomunikacijske opreme naše države z ustrez- 
nim omrežjem ali opremo druge države, kot tudi zveza, ki 
medsebojno povezuje druge države s pomočjo telekomunika- 
cijskih omrežij in opreme naše države, razen zvez, ki so 
izključno namenjene za neposredni javni sprejem radijskih in 
televizijskih signalov. 

16) Radiokomunikacije so telekomunikacije, ki uporabljajo za 
prenos informacij elektromagnetno oziroma radijsko valova- 
nje v odprtem prostoru. 

17) Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje televizijskih ozi- 
roma radijskih programov ali določenih drugih signalov, 
namenjenih za javen sprejem, v odprtem prostoru ali po 
kabelskih zvezah. 

34 

18) Radiofrekvenčni spekter je niz vseh radijskih frekvenc i" 
je javna dobrina. 

19) Radijska frekvenca je elektromagnetno valovanje, ki je 
del radiofrekvenčnega spektra v odprtem prostoru s frekven- 
cami do 3000 GHz in ki se v prostoru širi brez pomoči ume'" 
nega vodila. 

20) Upravljanje radiofrekvenčega spektra je skupek tehnit' 
nih, zakonskih in administrativnih dejavnosti, ki določajo p«' 
vilno uporabo frekvenčnega spektra v državi in med Repu' 
bliko Slovenijo in drugimi državami ter zagotavljajo nemoteno 
delovanje radiokomunikacijskih sistemov in opreme brez 
vpliva škodljivih motenj. 

21) Nadzor radiofrekvenčnega spektra je preverjanje celo'; 
nega radiofrekvenčnega spektra in preverjanje usklajenosti 
oddajanja radijskih postaj s predpisanimi karakteristikami, *a 

katere so bila izdana dovoljenja. 

22) Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra, I" 
je omejen z dvema določenima mejnima radijskima frekven- 
cama. 

23) Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, ki doloW 
meje frekvenčnih pasov, namenjenih posameznim radijski"1 

dejavnostim, in temeljne pogoje za uporabo radijskih tre*' 
vene določenih radiofrekvenčnih območij za eno ali več de- 
javnosti. 

24) Radijska postaja je en ali več oddajnikov oziroma spre' 
jemnikov ali kombinacija enega ali več oddajnikov ozirom3 

sprejemnikov z eno ali več antenami in drugimi pripadajoči1711 

napravami na enem mestu, ki so potrebne za opravljani® 
radijskih služb, razen sprejemnikov, namenjenih neposred- 
nemu sprejemu radiodifuznih signalov. 

25) Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radio- 
amaterski dejavnosti, ki je namenjena za medsebojno kom"' 
niciranje in tehnično preizkušanje, ki ga opravljajo radioam3' 
terji izključno iz osebnih nagibov, brez materialnih koristi i" 
imajo za to opravljen predpisani izpit. 

26) Škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki p9r0** 
delovanje radionavigacijske službe ali delovanje drugih v3'* 
nostnih služb ali ki resno poslabšuje, pogosto moti ali Pre ! 
nja radijsko službo, ki deluje v skladu s sprejetimi mednaro" 
nimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi, izdanimi na 

njegovi podlagi. 
• kj 

27) Elektromagnetne motnje so elektromagnetni pojavi, r 

lahko neželeno vplivajo na lastnosti električne naprave. 

28) Elektromagnetna združljivost je zmožnost določeneg3 

sistema ali naprave, da zadovoljivo deluje v elektromagne 
nem okolju brez povzročanja ali sprejemanja škodljiv 
motenj v tem okolju. 

29) Električna naprava pomeni vse vrste električne in eie^ 
tronske opreme, naprav ali sistemov, ki vsebujejo elektrik" 
in elektronske komponente. 

30) Kabelski distribucijski sistem je telekomunikacij5!*] 
sistem za sprejem in razdelitev signalov radijskih in televiz'J. 
skih programov oziroma drugih, tudi dvosmernih telekom^ 
kacijskih signalov iz nekega centralnega mesta v soses* • 
naselja, mestne četrti oziroma mesta ali celo v širša nas® 
tvena območja. 

31) Storitve javnih telefonskih govorilnic so telekomunik3^ 
ske storitve prenosa govora ali podatkov, ki se opravl'aL 
z javno dostopno telekomunikacijsko opremo in se običaj1! 
zaračunavajo z žetoni ali telefonskimi karticami ali drug3,, 
nimi sredstvi za aktiviranje telefonskih aparatov z 
skim zaračunavanjem. 

32) Širše zemljepisno območje je območje, ki obsega več K" 
tri občine oziroma več kot 5000 prebivalcev. 
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33) Nujne storitve so telekomunikacijske storitve, ki jih 
različne službe, kot na primer obramba, policija, gasilci in 
Prva pomoč, potrebujejo za svoje nemoteno delovanje. 

11 GOSPODARSKE javne službe 

7. člen 
(gospodarska javna sluiba) 

(1) Na področju telekomunikacij se v okviru javnega teleko- 
munikacijskega omrežja opravljajo in zagotavljajo kot gospo- 
darska javna služba tele storitve: 
~ lavne govorne telefonije, 
~ lavnih podatkovnih telekomunikacij, 
~ kabelskih distribucijskih sistemov, 
~ ^obilnih in satelitskih zvez razen radiodifuznih, 
~ dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup, 
~ Ponosa in oddajanja radiodifuznih programov, 

lavnih telefonskih govorilnic, 
osebnega klica na širšem zemljepisnem območju. 

8. člen 
(opravljanje gospodarske javne službe) 

(J) Za 
Slo"" !zvaianie storitev iz prejšnjega člena Vlada Republike 
kon0''6 us,anov' javna podjetja ali javne zavode ali kot 
hadrdent podel' koncesije fizičnim ali pravnim osebam (v aa||njem besedilu: izvajalci telekomunikacijskih storitev). 

izvajalcih telekomunikacijskih storitev delež kapitala 
srin«fV pravic tujih pravnih oziroma fizičnih oseb ne 
nije ^rese9ati odstotka, ki ga določi Vlada Republike Slove- 

ali 
ne 

(vin 9-ćlen 

sredstev za financiranje opravljanja javnih telekomuni- 
kacijskih storitev) 

kiekr' ''nanciranja storitev iz 7. člena tega zakona in razvoja 
- |a ?rnun'kacijskega omrežja so: 
- sr j sredstva izvajalcev telekomunikacijskih storitev, 
-sr8 va domačih in tujih vlagateljev, . edstva, ki so pridobljena z najemanjem domačih in tujih 

- 5r°računska sredstva, u9a sredstva. 

hijene 

10. člen 
(cene telekomunikacijskih storitev) 

biti v°ne za Posamezno telekomunikacijsko storitev morajo 
eiak Sorazrnerju s stroški, potrebnimi za to vrsto storitev, in 
like 8 Za ce'° območje delovanja in za vse istovrstne uporab- 

^®ne ^ prejšnjega odstavka se določijo: 
(e io. om 0 ustanovitvi javnega podjetja oziroma z zakonom, 
- s. 

a^o določeno, 
K°ncesijsko pogodbo. 

11. člen 
(tajnost prenesenih sporočil) 

Pr6JfVai       
v6d ®Senih sporočil v skladu s tehničnimi možnostmi. Prepo- 
s0m° iim je: 

kajj!°9°čiti dostop do samo njim znane vsebine telekomuni- 
>'&ih sporočil ali podatke o teh sporočilih sporočiti neu- 

osebam, 
Sv0|B'" ali dajati informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju 18 nejavnosti. |^) ^ 

določb prejšnjega odstavka smejo izvajalci telekomuni- |skih storitev odstopiti samo na podlagi odločbe sodišča. 
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12. člen 

(prepovedane dejavnosti izvajalcev telekomunikacijskih 
storitev) 

(1) Izvajalcem telekomunikacijskih storitev je prepovedano: 
- zavestno prenašati lažne ali zavajajoče signale oziroma 
sporočila, 
- zadrževati ali prikrivati telekomunikacijska sporočila, 
- namenoma sprejemati oziroma prenašati signale in sporo- 
čila, ki jim niso namenjeni ali niso za splošen sprejem. 

13. člen 
(obveznosti Izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob višji 

sili) 

(1) Izvajalci in uporabniki telekomunikacijskih storitev in 
drugi lastniki telekomunikacijske opreme morajo dati pred- 
nost prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost človeških 
življenj, na varnost države in na ogroženost premoženja večje 
vrednosti. 

(2) Znaki za nevarnost in klici v sili, sporočila in obvestila, ki se 
oddajajo ob nevarnosti za ladjo ali drugi plovni objekt na 
morju in notranjih vodah, za letalo ali ob naravnih in drugih 
nesrečah in pri reševanju človeških življenj, imajo prednost 
pri prenosu obvestil preko vseh vrst radijskih postaj in druge 
telekomunikacijske opreme. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je poleg dodeljenih 
frekvenc in določenih pogojev za radijske postaje dovoljeno 
uporabljati tudi druge frekvence in drugačne pogoje. 

14. člen 
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob izred- 

nih okoliščinah) 

(1) Ob izrednih okoliščinah, ki jih ugotovi Vlada (elementarne 
nesreče, motnje v gospodarstvu in podobno), določi minister, 
pristojen za zveze, prednostni red telekomunikacijskih stori- 
tev in lahko prepove uporabo telekomunikacijske opreme 
razen radijskih in televizijskih sprejemnikov, primernih le za 
sprejem radiodifuznih oddaj. 

15. člen 
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob več- 

jih okvarah) 

(1) Pri večjih okvarah, ki onemogočajo delovanje javne 
govorne telefonije in javnih podatkovnih telekomunikacij, so 
izvajalci telekomunikacijskih storitev dolžni vzpostaviti pove- 
zave z lastniki telekomunikacijskih omrežij iz 25. člena tega 
zakona in tako zagotoviti njihovo opravljanje. 

(2) Lastniki telekomunikacijskih omrežij iz 25. člena tega 
zakona so dolžni vzpostaviti povezave s telekomunikacijskim 
omrežjem izvajalca telekomunikacijskih storitev na zahtevo 
ministra, pristojnega za zveze. 

16. člen 
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob 

stavki) 

(1) Ob stavki so izvajalci telekomunikacijskih storitev dolžni 
zagotoviti storitve javne govorne telefonije, javnega prenosa 
podatkov, telekomunikacijske storitve za opravljanje nujnih 
storitev ter prenosa in oddajanja enega televizijskega in 
enega radijskega programa RTV Slovenije. 

(2) Direktor izvajalca telekomunikacijskih storitev s sklepom 
določi delavce, ki so dolžni omogočati opravljanje storitev iz 
prejšnjega odstavka. Delavci, ki ne opravijo naloženih nalog, 
storijo hujšo kršitev delovne discipline, za kar se jim izreče 
ukrep prenehanja delovnega razmerja. 
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III. DOLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCEV IN UPORABNI- 
KOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV 

17. ćlen 
(dolžnosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev so dolžni: 

- zagotoviti v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena 
tega zakona ustrezno pokritje svojega območja s predpisano 
kakovostjo telekomunikacijskih storitev, 
- zagotoviti povezavo in tehnično združljivost z drugimi tele- 
komunikacijskimi omrežji v državi in telekomunikacijskimi 
omrežji drugih držav in omogočiti enakopraven dostop iz teh 
drugih omrežij do vsakega uporabnika, 
- omogočiti vsem uporabnikom pod enakimi pogoji priključi- 
tev na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegovo uporabo, 
- izdati v soglasju z ministrom, pristojnim za zveze, splošne 
pogoje poslovanja, 
- skleniti pisno pogodbo z uporabnikom oziroma drugim 
izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev na 
svoje telekomunikacijsko omrežje 
- za obračun storitev evidentirati podatke o storitvah, ki so jih 
opravili za svoje uporabnike, in jim na njihovo zahtevo 
v skladu s tehničnimi možnostmi omogočiti pregled podatkov 
o svojih storitvah, 
- na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, dati podatke, ki 
se, kadar to zahteva njihov dajalec, štejejo za zaupne in se 
tako tudi vodijo, 
- redno obveščati ministrstvo, pristojno za zveze, o nastalih 
prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih zvez. 

/ 
(2) Minister, pristojen za zveze, določi vrsto omrežnih priključ- 
nih točk, tehnične pogoje, kakovost in postopek za pridobitev 
telekomunikacijskega priključka in zakupa telekomunikacij- 
skih vodov. 

18. člen 
(pravice izvajalcev telekomunikacijskih storitev) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev imajo pravico: 

- preverjati tehnične karakteristike na omrežnih priključnih 
točkah naprav uporabnikov in drugih izvajalcev, 
- izključiti ali drugače omejiti uporabnika, ki povzroča mot- 
nje, nevarne za delovanje omrežja oziroma naprav in ljudem, 
- začasno izključiti ali drugače omejiti uporabnika, če ta 
kljub predhodnemu opozorilu ne prilagodi telekomunikacij- 
skih signalov na omrežnih priključnih točkah predpisom, 
izdanim na podlagi tega zakona, ali če ne izpolnjuje določb 
splošnih pogojev in pogodbe iz prejšnjega člena ali ne prila- 
godi zmogljivosti svojih naprav telekomunikacijskemu pro- 
metu, 
- graditi in vzdrževati telekomunikacijsko opremo na zemljiš- 
čih oziroma objektih v lasti pravnih oziroma fizičnih'oseb 
v skladu s predpisi, 
- graditi in vzdrževati telekomunikacijsko opremo na zem- 
ljišču, ki pripada železniškemu oziroma cestnemu omrežju, 
ter na daljnovodih, če to ne ogroža varnosti prometa, premo- 
ženja in življenj, v soglasju z upravljavcem. 

(2) Uporabniki imajo ob ukrepu iz druge in tretje alinee prejš- 
njega odstavka pravico do pritožbe na Republiško upravo za 
telekomunikacije. Pritožba ne zadrži izvršitve. 

(3) Uporabnik ima pravico do odškodnine za škodo, ki je 
nastala zaradi dejanj izvajalcev telekomunikacijskih storitev iz 
četrte in pete alinee prejšnjega odstavka. 

19. člen 
(dolžnosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev in uporab- 

nikov) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev in uporabniki so 
dolžni sodelovati pri meritvah, odstranjevanjih napak in dru- 
gih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe izvajalcev tele- 
komunikacijskih storitev in so potrebna za nemoteno delova- 
nje telekomunikacijskega omrežja, in taka dela omogočiti. 

(2) Da se izognejo škodljivemu motenju v telekomunikacij- 
skem omrežju, morajo izvajalci telekomunikacijskih storitev 
in uporabniki zaščititi svoje naprave pred poškodbami in 
zlorabo. 

20. člen 
(splošni pogoji) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev določijo po predhod- 
nem soglasju ministra, pristojnega za zveze, splošne pogoje 
za opravljanje teh storitev, ki morajo vsebovati: 
- tehnične karakteristike omrežnih priključnih točk in način 
priključitve, 
- pogoje, postopek in roke za priključitev, 
- pogoje za dajanje telekomunikacijskih vodov v zakup, 
- pogoje uporabe. 

21. člen 
(javnost poslovanja izvajalcev telekomunikacijskih storitev) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev so dolžni po potreb' 
oziroma najmanj enkrat letno v množičnih občilih ali v lastnin 
publikacijah obveščati uporabnike o: 
- splošnih pogojih, 
- spremembah cen telekomunikacijskih storitev, 
- vseh vprašanjih, povezanih s svojo dejavnostjo, ki so 
pomembna za uporabnike. 

22. člen 
(imeniki uporabnikov telekomunikacijskih storitev) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev zagotovijo izdajanje 
imenikov uporabnikov svojih storitev. V ta namen zbirajo in 
vodijo o posameznih uporabnikih tele podatke: 
- telekomunikacijsko številko oziroma drugo karakteristično 
označbo, dodeljeno uporabniku, 
- firmo oziroma ime in priimek uporabnika, 
- dejavnost ali poklic uporabnika, 
- naslov uporabnika. 

(2) Izvajalci telekomunikacijskih storitev objavljajo in dajejo 
drugim podatke o tistih uporabnikih, ki ne nasprotujejo ob- 
javi. 

23. člen 
(javne telefonske govorilnice) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo storitve 
vzpostavljanja telekomunikacijskih zvez iz javnih telefonsKin 
govorilnic, so upravičeni izdajati žetone ali kartice ali dru" 
gačna sredstva za aktiviranje telefonskih aparatov z avtoma1' 
skim zaračunavanjem. 

(2) Žetoni ali kartice ali drugačna sredstva za aktivirani® 
telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem morajo 
biti enotna za celo državo. 

(3) Minister pristojen za zveze, določi načine delovanja javni11 

telefonskih govorilnic. 

24. člen 
(opravljanje nujnih storitev) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev morajo zagotovi" 
ustrezne telekomunikacijske storitve za opravljanje nujn'n 

storitev in telekomunikacijske storitve za invalide. 

(2) Minister, pristojen za zveze, določi: 
- primere, v katerih se zaradi interesov varnosti držav®: 
varnosti življenj, ohranjanja zdravja in zaščite premoženja a' 
zaradi preprečitve večje gospodarske škode priključuje!® 
uporabniki in omogoči uporaba telekomunikacijske oprem6 

po prednostnem postopku, 
- vrsto in obseg telekomunikacijskih storitev, potrebnih 13 

opravljanje nujnih storitev, 
- vrsto in obseg telekomunikacijskih storitev za invalide, 
- roke in primere, v katerih mora izvajalec javnih telekomufT 
kacijskih storitev omogočiti morebitnemu uporabniku Prl 

ljuček, 
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/jačine priključevanja na telekomunikacijsko omrežje ozi- 
a opravljanje teh storitev. 

Osebna telekomunikacijska omrežja 

I, 25. člen 
^komunikacijska omrežja za funkcionalne potrebe) 

w?vne in ''žične osebe iahko gradijo in uporabljajo teleko- 
'kacijska omrežja za svoje funkcionalne potrebe ob upo- 
«nju pogojev za delovanje telekomunikacijskega omrežja 
•njegovo združljivost v omrežnih priključnih točkah. 

|J"as,niki telekomunikacijskih omrežij iz prejšnjega 
s)«ka so dolžni zagotoviti njihovo medsebojno povezlji- 

«}a.s,niki telekomunikacijskih omrežij iz prvega odstavka 
„ 'ena lahko dajejo v zakup svoje telekomunikacijske 
2 Posameznemu uporabniku le po predhodni pri- Vl soglasja ministra, pristojnega za zveze. 

26. člen 
(telekomunikacije državiiih organov) 

■J*«* organi lahko gradijo in uporabljajo telekomunika- 
iti obrežje in opremo v skladu s svojimi potrebami in nalnim programom iz 3. člena tega zakona. 

teć'n d0lovanja telekomunikacijskih zvez za obrambo in 
j|0,

0, reševanje, notranje zadeve in druge državne organe 
tiq 

a minister, pristojen za zveze, v soglasju z ministrom, 
ta r delovno področje sodi delovanje teh telekomunikacij- 

<vez. 

27. člen 
(zasebna telekomunikacijska omrežja) 

ska'0"50 te^a zakona ne veljajo za zasebna telekomunika- tia 
0,Tlrežja, razen za radijske zveze, ki so lokacijsko ome- 

Hn *9radbe in zemljišča v lasti ali uporabi uporabnika 
%i a ,e,ekomunikacijskega omrežja in ki ne povzročajo 

I v drugih telekomunikacijskih omrežjih in niso priklju- a javna telekomunikacijska omrežja. 

&!t.a telekomunikacijskih omrežij in elek- 
""AGNETNA združljivost 

28. člen 
(elektromagnetna združljivost) 

i( .^komunikacijska oprema in električne naprave morajo 
°iektirane, grajene, postavljene, uporabljane in vzdrže- 

aPra ' da elektromagnetno motenje, ki ga ta oprema ali i j® V.6 Povzročajo, ne presega predpisanih dopustnih ravni, 
ir0v 

d°volj neobčutljive za elektromagnetno motenje tujih 

>'e^0mun''<acijska oprema in električne naprave, uvo- 
Wt Uporabo v Republiki Sloveniji, morajo imeti potrdilo, skladajo zahtevam iz prejšnjega odstavka in so izdelane au s predpisi iz petega odstavka tega člena. 

^'^oenergetske postroje za prenos, razdeljevanje ali 
\y° električne energije v bližini telekomunikacijskega 

ali njegovega dela je treba izvesti, uporabljati ali 
^,r

evati tako, da njihovo delovanje ne povzroča škodljivega 
k Magnetnega motenja pri delovanju telekomunikacij- 
am .Mrežja ali ne spravlja v nevarnost življenja ali zdravja 
a u'*1 opravljajo dela na telekomunikacijskem omrežju ali 

Sabljajo' 

Ca<ar zaradi elektromagnetnega motenja električna 
ali njen del prenehata ustrezati zahtevam iz prvega 

% ,e9a člena, je lastnik ali uporabnik moteče elek- 
<«0j naPrave dolžan le-to na lastne stroške vrniti v takšno 

' da ustreza navedenim zahtevam. 
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(5) Minister, pristojen za zveze, določi: 
- zahteve o elektromagnetni združljivosti, 
- načine in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje elektro- 
magnetnega motenja, 
- načine preskušanja telekomunikacijske opreme in električ- 
nih naprav, 
- način izdajanja potrdil iz drugega odstavka tega člena, 
- postopke in omejitve v zvezi z uporabo telekomunikacijske 
opreme in električnih naprav, 
- merila za strokovno usposobljenost za upravljanje določe- 
nih vrst telekomunikacijske opreme. 

29. člen 
(pogoji pri gradnji objektov) 

(1) Gradnjo stanovanjskega, poslovnega ali drugega gradbe- 
nega objekta ali drug poseg v prostor mora investitor takega 
objekta izvajati tako, da se zaradi tega ne poslabša sprejem 
radiodifuznih signalov na tem področju oziroma da se poslab- 
šani sprejem radiodifuznih signalov, ki so namenjeni temu 
področju, enakovredno nadomesti na stroške investitorja. 

(2) Gradnja objektov, gojenje rastlin oziroma dreves ali kakrš- 
nakoli druga dela morajo biti opravljena tako, da ne motijo 
delovanja žičnih ali usmerjenih radijskih zvez. 

(3) Če je treba ob objektih, napravah in drugih tehničnih 
sredstvih telekomunikacijskega omrežja opraviti dela oziroma 
zgraditi nov objekt, se lahko lokacijsko, gradbeno ali drugo 
dovoljenje za poseg v prostor izda samo, če investitor del 
pridobi soglasje lastnika ali upravljavca telekomunikacijskega 
omrežja. 

(4) Če investitor del za svoja dela ne pridobi soglasja iz 
prejšnjega odstavka ali ne upošteva pogojev iz soglasja in 
zato nastane pri izvajalcih in uporabnikih telekomunikacijskih 
storitev neposredna oziroma posredna škoda, zanjo v celoti 
odgovarja investitor. 

30. člen 
(kanali za telekomunikacijsko omrežje) 

(1) V mestih in naseljih mestnega značaja morajo investitorji 
pri gradnji objektov graditi kanalsko omrežje z ustreznimi 
lokacijami priključnih točk za telekomunikacijsko omrežje ter 
za kabelsko distribucijsko omrežje za prenos radiodifuznih 
signalov. 

(2) Kanali za telekomunikacijsko omrežje iz prejšnjega 
odstavka so sestavni del opremljanja stavbnih zemljišč. 

31. člen 
(odpravljanje motenj žičnih ali radijskih zvez) 

(1) Če rastline oziroma drevje, stavbe ali opravljanje dejavno- 
sti motijo delovanje žičnih ali radijskih zvez, mora lastnik 
zemljišča oziroma stavbe ukreniti vse potrebno, da se motnje 
odpravijo, sicer to stori upravljavec telekomunikacijskega 
omrežja na stroške lastnika zemljišča oziroma stavbe ali 
nosilca dejavnosti. 

32. člen 
(dovoljenje za uporabo) 

(1) V telekomunikacijskem omrežju Republike Slovenije se 
lahko uporabljajo terminalska oprema in radijske postaje, ki 
imajo pridobljeno dovoljenje za uporabo, ki ga izda Republi- 
ška uprava za telekomunikacije. 

(2) Terminalska oprema in radijske postaje, ki se prodajajo 
brez ustreznega dovoljenja za uporabo, morajo imeti oznako, 
da jih ni dovoljeno vključevati v javna telekomunikacijska 
omrežja v Republiki Sloveniji. 

(3) Za radijske postaje iz samogradnje, ki jih uporabljajo 
radioamaterji, ni potrebno dovoljenje za uporabo iz prvega 
odstavka tega člena. 
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(4) Minister, pristojen za zveze, določi: 

- tehnične karakteristike terminalske opreme in radijskih 
postaj, 
- načine uporabe terminalske opreme in radijskih postaj, 
- načine in postopke za preskušanje, označevanje in odobra- 
vanje terminalske opreme in radijskih postaj, 
- postopke za izdajo dovoljenj za uporabo. 

VI. RADIOKOMUNIKACIJE 

33. člen 
(pristojnost Republike Slovenije) 

(1) Republika Slovenija upravlja radiofrekvenčni spekter in 
s tem zagotavlja njegovo učinkovito uporabo ter zadovoljitev 
potreb po radiokomunikacijah. 

34. člen 
(razporeditev radiofrekvenčnih pasov) 

(1) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi razporeditev 
radiofrekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji, tako da se zago- 
tovijo: 
- učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra, 
- usklajenost uporabe radiofrekvenčnega spektra z medna- 
rodnimi priporočili in drugimi mednarodnimi sporazumi, 
- učinkovito meddržavno usklajevanje uporabe radijskih 
frekvenc, 
- preprečevanje medsebojnega motenja radijskih postaj, 
- zaščita interesov varnosti in obrambe države. 

35. člen 
(uporaba radijskih frekvenc) 

(1) Pravica do uporabe radijskih frekvenc se dodeljuje 
v skladu z razporeditvijo radiofrekvenčnih pasov iz prejšnjega 
člena in frekvenčnih načrtov, ki izhajajo iz te razporeditve. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo uporabnikom 
radijskih frekvenc dodeliti tudi druge radijske frekvence pod 
pogojem, da njihova unoraba ne povzroča škodljivega mote- 
nja službam držav, ki so jim te radijske frekvence dodeljene 
po mednarodnih pogodbah. 

(3) Minister, pristojen za zveze, določa v skladu s 26. členom 
tega zakona in v soglasju s pristojnim ministrom uporabo 
radijskih frekvenc za državne organe. 

(4) Minister, pristojen za zveze, določi pristojbino, ki se pla- 
čuje za uporabo radijskih frekvenc. 

36. člen 
(prijavljanje dodeljenih radijskih frekvenc) 

(1) Kadar to zahtevajo sprejeti mednarodni sporazumi ali 
pravilniki, prijavi Republiška uprava za telekomunikacije pri- 
stojnemu organu pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi 
dodelitev pravice do uporabe radijskih frekvenc za določeno 
vrsto radijskih postaj. 

37. člen 
(radijsko dovoljenje) 

(1) Na ozemlju Republike Slovenije se uporabljajo radijske 
frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi in radijske postaje 
samo na podlagi radijskega dovoljenja. 

(2) Izdanega radijskega dovoljenja ni mogoče prenesti ali 
odstopiti drugim. 

(3) Minister, pristojen za zveze, določi: 
- postopek izdaje, roke za obravnavo in izdajo radijskega 
dovoljenja, 
- podrobnejše podatke, ki jih mora vsebovati vloga za radij- 
sko dovoljenje, in potrebne obrazce, 
- pogoje, pod katerimi se priznavajo radijska dovoljenja, 
izdana v drugih državah. 

- vrsto radijskih postaj oziroma frekvenc, za katere radijs 
dovoljenje ni potrebno, in pogoje, ki morajo biti izpolni® 
v tem primeru, . y 
- identifikacijo in uporabo predpisanih slogov in postopa 
v radijskem prometu. 

38. člen 
(vsebina radijskega dovoljenja) 

(1) V radijskem dovoljenju se določifc: 
- način identifikacije, veljavnost in pogoji, pod katerimi s« 
dovoljenje lahko obnovi, ,«jj. 
- namen uporabe radijske postaje, kdo in v kakšnih ok0 L 
nah bo radijsko postajo uporabljal, podatki o radijski pos je 
podatki o postavitvi, lokaciji in sevalnih karakteristika" 
postaje, se 
- radijske frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi, K1 

smejo uporabljati na podlagi tega dovoljenja, 
- ime in zvrst radiodifuznega programa, kadar gre za radi" 
fuzijo, c8 
- določilo, da se smejo uporabljati samo radijske frekv® 
in oprema, določena v tem dovoljenju, . j,. 
- morebitne omejitve pri uporabi predvidenih radijskih 
vene oziroma opreme, 
- pogoj, da 
nov predložil 
venčnega spektra, 
- določilo, da se smeta nadzorstveno pregledovati opre"1 

delovanje radijske postaje, . ( 
- okoliščine, v katerih se to dovoljenje lahko spremeni1 

prekliče. 

la opreme, al. 
bo lastnik dovoljenja na zahtevo pristojnih 

il informacije, potrebne pri upravljanju radio" 

Dk 

(2) Za spoštovanje pogojev, določenih v radijskem dovoljerj|J 
kakor tudi za takšno delovanje radijske postaje, da s s™ 

t* 

delovanjem ne povzroča škodljivega motenja drugim^ 

oseba, ki ji je bilo izdano radijsko dovoljenje za to radij5"" 

skim postajam, in za pravočasno odpravo nepravilnosti 
delovanju te radijske postaje, odgovarja fizična ali P1 

postajo. 

39. člen 
(vloga za radijsko dovoljenje) 

(1) Vlogo za radijsko dovoljenje lahko vloži vsaka fizična3 

pravna oseba. ' 

(2) Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka izda Republi^ 
uprava za telekomunikacije radijsko dovoljenje kot: 
- dovoljenje za radijsko postajo, . sx- 
- skupinsko dovoljenje za uporabo določenih radijskih J 
vene, frekvenčnih pasov ali določene vrste radijskih po®1 

(3) Če se vloga nanaša na radiodifuzijo, izda RePubjfgi 
uprava za telekomunikacije radijsko dovoljenje na.po[<0n« 
predloga Sveta za radiodifuzijo v skladu z določbami za* 
o javnih glasilih. 

40. člen 
(zavrnitev izdaje radijskega dovoljenja) 

(1) Radijskega dovoljenja Republiška uprava za telekom^ 
kacije ne izda, če ugotovi, da: 
- vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih vzrokov. „ 
- vlogi ni priloženo mnenje Sveta za radiodifuzijo, kadar) 
potrebno v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena, 
- niso izpolnjeni pogoji iz koncesijskega akta, .^\i 
- bi se radiokomunikacije, predvidene v vlogi, uresn' 
ekonomičneje z drugimi telekomunikacijskimi sredstvi, .. 
- bi se z izdanim dovoljenjem onemogočila učinkovita ^ 
raba radiofrekvenčnega spektra ali delovanje druge tel® 
munikacijske opreme, -jj 
- bi uporaba radijske frekvence povzročala škodljivo 1110 %, 
radijskim službam v Republiki Sloveniji ali v drugih drža j 
ki te radijske frekvence uporabljajo v skladu z mednarodn 
predpisi. 

(2) Ob zavrnitvi izdaje radijskega dovoljenja ima vlaga 

pravico do pritožbe na ministrstvo, pristojno za zveze. 
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41. člen 
(preklic radijskega dovoljenja) 

iMiifi?1ul"iška uprava za telekomunikacije z odločbo prekliče 
" f o dovoljenje, če: 
~nis 3 Za ^ovo'ienje vsebovala neresnične podatke, . s^eo 

0 već izpolnjeni pogoji za izdajo oziroma uporabo radij- 
S dovoljenja, predvideni v tem zakonu, 
'0 Drprilar.^ O..-. ..  : 

"kona Podlaga Svet za radiodifuzijo v skladu z določbami 
•ni 

0 javnih glasilih, 

i)Č, 
i i" 

P ' dovoljenje preklicano po določilih šeste alinee 
ton?« odstavka tega člena, ima prizadeti pravico do pri- 'e odškodnine. 

Mejek"'* mora radijsko dovoljenje vrniti Republiški upravi °munika cije v petnajstih dneh po prejemu odločbe iz 

'Posta3"3 Pr'stoi'3'na za radijsko frekvenco oziroma radij- 
lo!„fa rac*iokomunikacij, za katero je bilo izdano radijsko r o'jenje, ni več v uporabi, 

*>iavr')rernen' razporeditev radiofrekvenčnih pasov ali pa se 
lite '° nu'nei^e javne potrebe, ki jih ni mogoče rešiti dru- 

pOmd,iiSka P°stala rnotena ali nenamerno povzroča škod- 
-Se °'®nle drugi telekomunikacijski opremi, 
t a^ka postaja ne uporablja v skladu s pogoji iz radij- 

aa dovoljenja, 

1l^a°f)er odločbo ,z prejšnjega odstavka je dovoljena pri- 
!vršitv

na-n?.in!s,rs,vo' pristojno za zveze. Pritožba ne zadrži Ve odločbe. 

lastnik 
fikortiL  ( t 
'a odstavka tega člena. 

. 42. člen 
IP'enehanje veljavnosti radijskega dovoljenja) 

'e°rari''en'e preneha veljati po samem zakonu: bvoiif'a'iska postaja ni začela delovati v enem letu po izdaji u 'jenia in hf»n;L ri 1; : : :i   
y0lie ni zaceia aeiovan v enem leiu po izaaji s?aL?'?in lastnik dovoljenja ni zaprosil za podaljšanje roka 
fie r> upo rabe' Preneha obstajati lastnik dovoljenja. 

w Jrab ifC rad'°k°munikacijskih storitev oziroma lastnik ali 'oti| d
n'k radijske postaje je pri prenašanju signalov in spo- 

radii °lžan zagotoviti identifikacijo te postaje v skladu 
' K'm dovoljenjem. 
nloH 1 Udi«.8 na PreJšnji odstavek identifikacija ni potrebna za: 

'Ce leine postaie' 
'adijJi satelitske postaje, 

lilo '®ke postaje na napravah za reševanje, kadar avtoma- 
stai«aiai° d°l°čeni signal za nevarnost, " radijskega svetilnika za označevanje kraja nesreče 

44. člen 
(tehnični pregled) 

I6^de|lčn' Pre9'ed telekomunikacijskega omrežja ali njego- 1 y i la se izvaja po predpisih o urejanju prostora in gradi- 
li strni!11'8''0 za izvedbo tehničnega pregleda se imenuje °kovnjak za telekomunikacije. 

43. člen 
(identifikacija radijskih postaj) 

Mini, 
-aiea'Ster' Pris,°ien za zveze, izda predpis o tehničnem '9tera(

u za 'isto telekomunikacijsko omrežje in opremo, za 
-Ipr^egl«* po predpisih o ure janju prostora in graditvi 

^rveo ' razen za telekomunikacijsko omrežje in opremo "a odstavka 26. člena tega zakona. 

VII. PRISTOJNOSTI REPUBLIŠKE UPRAVE ZA TELEKOMU- 
NIKACIJE 

45. člen 
(pristojnosti Republiške uprave za telekomunikacije) 

(1) Strokovnotehnlčne, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge na področju telekomunikacij opravlja Republiška 
uprava za telekomunikacije, ki: 
- izdaja, spreminja ali preklicuje dovoljenja za radijske frek- 
vence in radijske postaje, 
- upravlja radiofrekvenčni spekter, opravlja vse vrste nadzora 
radiofrekvenčnega spektra, ustanavlja nadzorno-merilne 
centre in skrbi za nadzorno-merilni sistem, 
- preverja skladnost telekomunikacijske opreme s tem zako- 
nom in z na njem temelječimi predpisi, 
- preverja ustreznost telekomunikacijske opreme in električ- 
nih naprav z 28. členom tega zakona, 
- zaračunava pristojbine za uporabo radijskih frekvenc ozi- 
roma radijskih dovoljenj, 
- nadzoruje delovanje telekomunikacijskih omrežij. 

46. člen 
(obveznost Republiške uprave za telekomunikacije za sve- 

tovanja) 

(1) Republiška uprava za telekomunikacije je dolžna prosilcu, 
ki načrtuje razvoj svojih radiokomunikacij, na njegovo zah- 
tevo dati ustrezne podatke in nasvete o razporeditvi radiofrek- 
venčnih pasov v Republiki Sloveniji, o radijskih frekvencah, ki 
jih bo uporabljal pri predvidenih dejavnostih, o veljavnih pred- 
pisih in potrebnih dovoljenjih za radiokomunikacijsko 
opremo ter druge podatke, ki jih potrebuje pri pripravi vloge 
za radijsko dovoljenje ali pri odpravi motenj na že obstoječih 
radiokomunikacijah. 

(2) Minister, pristojen za zveze, določi primere, v katerih se 
Republiški upravi za telekomunikacije plača za podatke ozi- 
roma nasvete iz prejšnjega odstavka. 

47. člen 
(seznami Republiške uprave za telekomunikacije) 

(1) Republiška uprava za telekomunikacije vodi sezname o: 
- dodeljenih radijskih frekvencah in o radijskih frekvencah, ki 
so prijavljene in registrirane pri Mednarodni telekomunikacij- 
ski zvezi, 
- radijskih dovoljenjih z osebnimi podatki lastnikov radijskih 
postaj, 
- usklajevanjih uporabe radijskih frekvenc s sosednjimi in 
drugimi državami, 
- načrtovanju radijskih frekvenc in o nadzoru radijskih sig- 
nalov, 
- izdanih potrdilih, ki se nanašajo na preverjanje elektromag- 
netne skladnosti telekomunikacijske opreme in radijskih 
postaj ter na preprečevanje oziroma zmanjševanje elektro- 
magnetnih motenj, 
- veljavnih potrdilih za uporabo telekomunikacijske opreme, 
- izdanih dovoljenjih za uporabo v skladu z 32. členom tega 
zakona. 

VIII. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

48. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

(1) Inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov opravlja 
republiški prometni inšpektorat. 

(2) Nadzor radiofrekvenčnega spektra in odkrivanje nedovo- 
ljenega oddajanja radijskih signalov opravlja Republiška 
uprava za telekomunikacije. 

49. člen 
(inšpektor za telekomunikacije) 

(1) Inšpekcijski nadzor opravlja inšpektor za telekomunika- 
cije. 



(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora mora imeti inšpek- 
tor za telekomunikacije izkaznico, s katero dokazuje svoj 
status oziroma pooblastila. 

50. člen 
(opravljanje inšpekcijskega nadzora) 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora pri izvajalcih tele- 
komunikacijskih storitev in lastnikih telekomunikacijskih 
omrežij iz 25. člena tega zakona ima inšpektor za telekomuni- 
kacije pravico: 
- pregledovati prostore in objekte, kjer so nameščeni teleko- 
munikacijska oprema in naprave, materiale in dokumentacijo, 
- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku ter zahtevati 
listine za ugotavljanje istovetnosti, 
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, potrebna 
za ugotavl janje materialne resnice v inšpekcijskih zadevah, 
- pridobiti podatke o pravnih in fizičnih osebah, potrebne za 
inšpekcijski nadzor. 

(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora fizičnih ali pravnih 
oseb, ki proizvajajo oziroma tržijo električne naprave ali tele- 
komunikacijsko opremo, ima inšpektor za telekomunikacije 
vse pravice iz prejšnjega odstavka. 

(3) Ob začetku opravljanja inšpekcijskega nadzora mora 
inšpektor za telekomunikacije o svoji navzočnosti obvestiti 
izvajalca ali uporabnika telekomunikacijskih storitev ali nje- 
govo odgovorno osebo ali fizično ali odgovorno osebo pravne 
osebe iz prejšnjega odstavka. 

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo inšpektorju za tele- 
komunikacije omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcij- 
skega nadzora in so pri tem lahko prisotne. 

(5) Inšpektor za telekomunikacije mora kot uradno skrivnost 
varovati podatke, za katere izve pri opravljanju inšpekcijskega 
nadzora, ter vse vojaške in poslovne skrivnosti, ki jih izve pri 
opravljanju svojih nalog. 

51. člen 
(pravice inšpektorja za telekomunikacije) 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor za 
telekomunikacije pravice in dolžnosti: 
- preverjanja skladnosti obratovanja in uporabe telekomuni- 
kacijske opreme z določili tega zakona in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, 
- preverjanja izvajanja predpisov s področja telekomunikacij, 
- preverjanja enakopravne obravnave vseh uporabnikov in 
ustreznosti ukrepanja ob priključevanju uporabnikov na tele- 
komunikacijsko omrežje in povezovanju z drugimi telekomu- 
nikacijskimi omrežji. 

(2) Nadzor radiofrekvenčnega spektra in odkrivanje nedovo- 
ljenega oddajanja radijskih signalov opravlja Republiška 
uprava za telekomunikacije. 

52. člen 
(elektromagnetno motenje) 

(1) Kadar so osebe ali premoženje izpostavljeni nevarnostim, 
ker je posebno važen telekomunikacijski del poškodovan 
zaradi elektromagnetnih motenj, lahko inšpektor za teleko- 
munikacije takoj prepove obratovanje moteče električne 
naprave in sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev preneha- 
nja delovanja te naprave. V ta namen lahko odredi tudi fizično 
zavarovanje moteče električne naprave ter izvedbo nujnih 
opravil na stroške njenega uporabnika. 

53. člen 
(prepoved uporabe motečih električnih naprav) 

(1) Inšpektor za telekomunikacije lahko omeji ali prepove 
uporabo električnih naprav, ki povzročajo elektromagnetno 
motenje, ali prepove gradnjo poslopij in pripadajoče infra- 
strukture, če je zaradi tega ogroženo delovanje telekomunika- 
cijske opreme ali električnih naprav. 

54. člen 
(zapečatenje naprav) 

(1) V kolikor ima inšpektor za telekomunikacije utemelje"® 
razloge za oceno, da bo izvajalec telekomunikacijskih storile 
ali lastnik radijskega dovoljenja kljub ukrepom, izdan1"1 

v skladu s prejšnjim členom, nadaljeval z nedovoljenimi deja 
nostmi, ima pravico zapečatiti moteče naprave ali ukreniti« 
potrebno, da se prepreči nadaljevanje nedovoljenih dejavno 
sti. O usodi zapečatenih naprav in njihovi morebitni zaplet 
odloči sodišče. 

ikacije) 
55. člen 

(pritožba zoper odločbo inšpektorja za telekomun 

(1) Zoper odločbo inšpektorja za telekomunikacije je do* 
Ijena pritožba na ministrstvo, pristojno za zveze v petnajst 
dneh po njeni vročitvi. 

(2) Pritožba zoper odločbo inšpektorja za telekomunikacijene 

zadrži njene izvršitve. 

56. člen 
(uporaba zakonskih določb) 

(1) V postopkih po tem zakonu se uporabljajo dolo^jj 
zakona, ki ureja upravo, ter predpisi o splošnem upravn 

postopku. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

57. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaZ"^ 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori Prekr^«jio 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če nepooblasc® 
opravlja storitve iz 7. člena (8. člen), 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kazpU|ja 
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose 
pravne osebe. 

58. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 800.000,00 tolarjev se 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: sti 
- ne zagotovi tehnično-tehnološke enotnosti in združlj'v0 

telekomunikacijskega omrežja (4. člen), . 
- oblikuje cene v nasprotju z 10. členom, ^ »l 
- ne zagotovi tajnosti sporočila, ki se prenaša po njen Pr, 
telekomunikacijskem omrežju (prvi odstavek 11. člena), 
- ne omogoča medsebojne povezljivosti zasebnih telekoi" 
nikacijskih omrežij (drugi odstavek 25. člena), 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznu)® e 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba Pra 

osebe. 

59. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaZ"pfi 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršeKP 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: ,j|j 
- prenaša lažne ali zavajajoče signale oziroma spC° 
oziroma ravna v nasprotju z 12. členom, a|i 
- ne uporablja svojega telekomunikacijskega omrežja ,, 
njegovih posameznih delov v izrednih okoliščinah na Pre v 

san način (14. člen), ^ 
- ne sklene naročniškega razmerja v skladu s peto alineo 
člena, 
- ne izda splošnih pogojev (prvi odstavek 20. člena), rj. 
- ne zagotovi storitev, potrebnih za opravljanje nujnih s> 
tev in storitev za invalide (prvi odstavek 24. člena), jjj 
- če lastniki funkcionalnih telekomunikacijskih orn'h.ei 
dajejo v zakup svoje telekomunikacijske zmogljivosti D tl 
predhodne pridobitve dovoljenja ministra, pristojneg3 

zveze (tretji odstavek 25. člena). 
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Sik fen®rno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
osebe'^ pre'Snie9a odstavka tudi odgovorna oseba pravne 

60. člen 

|a'p p.e"arno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje 
sarnnct Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri Siojnem opravljanju dejavnosti, če: 

Cftre-dnosti prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost 
ienio življenj, na varnost države in na ogroženost premo- 'Ua večje vrednosti (13. člen), 
;p 9rad' stanovanjski, poslovni ali drug gradbeni objekt, 
'esa, ^kršnakoli druga dela ali goji rastline oziroma dre- 
' ne nasProtiu z 29. členom, (n,rej. 

z9radi kanalskega omrežja za telekomunikacijsko 
bnik e.ali kabelsko distribucijsko omrežje za prenos radiodi- 

signalov (30. člen). 

fearno kaznijo najmanj 20.000,00 tolarjev se kaznuje za 
"sebe 12 pre'šnie9a odstavka tudi odgovorna oseba pravne 

61. člen 

)r^rj
e"arno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje za 

'•"losfk. pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri 
s'oinem opravljanju dejav nosti, če: 

'"Mon Ž|®,one ali kartice ali drugačna sredstva za aktiviranje 
r\asn . aparatov z avtomatskim zaračunavanjem 
un u s prvim odstavkom 23. člena, 

toii °rablja električne naprave tako, da elektromagnetno 
''Uiririif l6 telekomunikacijskega omrežja ali sprejem a"uznih signalov (prvi odstavek 28. člena), 

C^ede ali ne uporablja ali ne vzdržuje elektroenergetskih 
Irijn- 'ev za prenos ali razdeljevanje ali izkoriščanje elek- 
)ove ®"er9'je v bližini telekomunikacijskega omrežja ali nje- 
Dri de|a tako, da njihovo obratovanje ne povzroča motenj 

l0 »vanju telekomunikacijskega omrežja ali njegovega 

""ana»r°ima ne °9roža življenj ali zdravja ljudi, ki opravljajo 
"PoraKi'.komunikacijskem omrežju ali njegovem delu ali ga 
- upor k ° (,ret!i odstavek 28. člena), 
"PoraK ,'a radiisko postajo brez predpisanega dovoljenja za 

pr °° (P^i odstavek 37. člena), 
"■i *1 signale in sporočila brez zahtevane identifikacije ds,a vek 43. člena). 

kaznijo najmanj 16.000,00 tolarjev se kaznuje za 
»Sebe ,z Preišniega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 

62. člen 

6rekrfn
arn° kaznijo najmanj 64.000,00 tolarjev se kaznuje za 

^ost pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri v '°|nem opravljanju dejav nosti, če: 
<f'a,ih prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih 

°Pvesti ministrstva za promet in zveze (sedma alinea 
" 'idl vka 17. člena), 
^ 3? a, dovoljenje prenese ali odstopi drugim (šesti odsta- 
"Un c,ena). radi

r®b,ia radijsko frekvenco oziroma radiofrekvenčni pas 
k 3fl I*0 opremo brez predpisanega dovoljenja (prvi odsta- 
pri' Cler,a), 

^gojev
e °vaniu radijske postaje ne upošteva predpisanih 

tostaio a 1 Ce ne zagotovi, da z delovanjem svoje radijske 
■'Ostaj Povzroča motenj pri delovanju drugih radijskih 

dgia" če ne ukrepa za pravočasno odpra vo nepravilnosti 
\ia) vaniu svoje radijske 73 postaje (drugi odstavek 38. 

^ 4aa<*js'<a Postaja pri oddajanju ne identificira (prvi odsta- ■ C|ena). 
(?)2d 

Jrekrjp?arno kaznijo najmanj 12.000,00 tolarjev se kaznuje za 
"Ssk. K 'z prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 

Sevalec, št. 34 

63. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posa meznik, če: 
- ravna v nasprotju s prvim odstavkom 28. člena, 
- ne ukrene vsega, kar je potrebno, da se motnje žičnih 
oziroma radijskih zvez, ki nastanejo zaradi stavbe, opravljanja 
dejavnosti ali rastlinja, ne odpravijo (31. člen), 
- uporablja radijsko postajo brez predpisanega dovoljenja 
(prvi odstavek 37. člena), 
- uporablja radijsko frekvenco oziroma radiofrekvenčni pas 
in radijsko opremo brez predpisanega dovoljenja (prvi odsta- 
vek 38. člena), 
- pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisanih 
pogojev ali če ne zagotovi, da z delovanjem svoje radijske 
postaje ne povzroča motenj pri delovanju drugih radijskih 
postaj, ali če ne ukrepa za pravočasno odpravo nepravilnosti 
pri delovanju svoje radijske postaje (drugi odstavek 38 
člena), 
- dovoljenja za radijsko postajo v tridesetih dneh po preklicu 
ne vrne Republiški upravi za telekomunikacije (četrti odstavek 
41. člena), 
- se radijska postaja pri oddajanju ne identificira (prvi odsta- 
vek 43. člena). 

X. PODZAKONSKI PREDPISI 

64. člen 
(predpisi Vlade Republike Slovenije) 

(1) Vlada Republike Slovenije - izda uredbo o razporeditvi 
radiofrekvenčnih pasov, 
- ustanovi javno podjetje ali javne zavode ali podeli koncesijo 
za opravi janje gospodarske javne službe. 

65. člen 
(predpisi ministra) 

(1) Minister, pristojen za zveze, izda tele podzakonske pred- 
pise k temu zako nu: 
- pravilnike o tehnično-tehnološki enotnosti telekomunika- 
cijskih omrežij (4. člen), 
- pravilnik o javnih telefonskih govorilnicah (23. člen), 
- pravilnike o opravljanju nujnih telekomunikacijskih storitev 
(24. člen), 
- pravilnike o telekomunikacijah državnih organov (26. člen), 
- pravilnike o elektromagnetni združljivosti telekomunikacij- 
ske opreme in električnih naprav (28. člen), 
- pravilnike o dovoljenjih za uporabo terminalske opreme in 
radijskih postaj (32. člen), 
- pravilnik o izdaji radijskih dovoljenj (38. člen). 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

66. člen v 

(preoblikovanje PTT podjetja Slovenije) 

(1) V dveh letih po uveljavitvi tega zakona Vlada Republike 
Slovenije preo blikuje PTT podjetje Slovenije, p.o., v podjetje 
za opravljanje telekomunika cijskih storitev po tem zakonu. 

(2) Potreben osnovni kapital za ustanovitev podjetja iz prejš- 
njega odstavka zagotovi vlada kot edina ustanoviteljica 
podjetja iz družbenega kapitala PTT podjetje Slovenije, ki je 
po zakonu o javnih gospodarskih službah prešel v državno 
last. 

(3) Delavci in nekdanji zaposleni v PTT podjetju Slovenije 
lahko lastninijo delež družbene lastnine PTT podjetja Slove- 
nije, ki se lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), v skladu s programom 
o lastninskem preoblikovanju PTT podjetja Slovenije p.o. 

67. člen 
(pravno nasledstvo) 

(1) Javno podjetje, ustanovljeno po prejšnjem členu, je pravni 
naslednik PTT podjetja Slovenije, p.o. 
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68. člen 
(veljavnost dosedanjih dovoljenj in drugih dokumentov) 

(1) Vsa dovoljenja, potrdila in drugi dokumenti, izdani na 
podlagi zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/ 
89, 29/90), za telekomunikacij sko opremo veljajo do izteka 
roka veljavnosti, določenega v dovoljenju, potr dilu ali dru- 
gem dokumentu, dovoljenja za radijske postaje, izdana po 
zakonu o sistemih zvez, veljajo še največ šest mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

69. člen 
(uporaba dosedanjih splošnih pogojev) 

(1) Do sprejema splošnih pogojev poslovanja izvajalcev tele- 
komunikacijskih storitev se smiselno uporablja samoupravni 
sporazum o splošnih pogojih za opravljanje poštnih, telegraf- 
skih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ, št. 35/88 in 40/ 
88). 

70. člen 
(prenehanje uporabe dosedanjih predpisov) 

(1) Predpisi, izdani na podlagi zakona o sistemih zvez (Uradni 
list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) ter zakona o združitvi 
v Skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78), se uporabljajo 
do izdaje prepisov na podlagi tega zakona, vendar največ dve 
leti po uveljavitvi tega zakona: 
Odlok o plačilih za preskušanja in meritve na področju radij- 
skih zvez (Uradni list SFRJ, št. 9-157/90) 
Odlok o plačilih za uporabo podatkov s področja radijskih 
zvez (Uradni list SFRJ, št. 17-192/91) 
Pravilnik o razdelitvi in uporabi frekvenc od 30 do 470 MHz 
v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 26-378/69) 
Pravilnik o odpravljanju motenj pri amplitudno moduliranih 
radiodifuznih oddajah (Uradni list SFRJ, št. 12-143/73) 
Pravilnik o odpravljanju motenj pri frekvenčno moduliranih 
radiodifuzijskih oddajah (Uradni list SFRJ, št. 52-737/73) 
Pravilnik o tehnično-eksploatacijskih pogojih za radijske 
postaje za enosmerno klicanje (Uradni list SFRJ, št. 9-121/75) 
Pravilnik o osnovah za sestavljanje znakov za identifikacijo 
radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 52-727/75) 
Pravilnik o tehnično-eksploatacijskih pogojih radiodifuznih 
postaj za ampli tudno modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 
57-784/75) 
Pravilnik o tehnično-eKsploatacijskih pogojih radiodifuznih 
postaj za frekvenčno modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 
57-785/75) 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati radijske postaje v skupnih radijskih 
zvezah na območju občine (Uradni list SFRJ, št. 23-303/77) 
Pravilnik o tehničnem pregledu radijskih postaj (Uradni list 
SFRJ, št. 49-659/77) 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati radiodifuzijske postaje za črno-bele in 
barvne televizijske oddaje (Uradni list SFRJ, št. 8-143/78) 
Pravilnik o delu radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 17-304/ 
78) 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati radiodifuzni pretvorniki za frekvenčno 
modulirane oddaje (Uradni list SFRJ, št. 30-464/78) 
Pravilnik o tehničnih značilnostih ročnih radijskih postaj 
(Uradni list SFRJ, št. 33-507/78) 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati brezžični mikrofoni (Uradni list SFRJ, št. 
34-531/78) 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati radijske postaje za amplitudno moduli- 
rane radiotelefonske oddaje z enim bočnim pasom (Uradni 
list SFRJ, št. 14-248/80) t 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati radijske postaje za frekvenčno ali fazno 
modulirane radiotelefonske oddaje (Uradni list SFRJ, št. 
28-268/81, 42-511/82 in 64-927/86) 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati radijske postaje za amplitudno moduli- 
rane radiotelegrafske oddaje z enim bočnim pasom (Uradni 
list SFRJ, št. 70-733/81) 
Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih 
se smejo upo rabljati radiodifuzne postaje v območju hekto- 
metrskih valov (Uradni list SFRJ, št. 6-69/83) 
Pravilnik o radijskih postajah, ki se smejo postavljati v mestih 

in naseljih mestnega značaja (Uradni list SFRJ, št. 9-119"$) 
Pravilnik o tehničnih karakteristikah prenosnih in žepni" 
radijskih postaj (Uradni list SFRJ, št. 44-558/83) : 
Pravilnik o načinu in pogojih za prijavljanje radijskih Pos,®| 
ter o načinu in pogojih, ob katerih smejo tujci vnašati, upora"' 
Ijati in iznašati določene radijske postaje in jih prenašati te 
ozemlje Socialistične federativne repub like Jugoslavi| 
(Uradni list SFRJ, št. 70-1002/86 in 16-179/88) 
Pravilnik o prostih smereh za vstop in izstop radiorelejni 
zvez (radijski koridori) v mestih in naseljih mestnega znacai 
(Uradni list SFRJ, št. 72 1026/90) 
Pravilnik o velikosti varstvene cone v bližini določenih radij 
skih postaj (Uradni list SFRJ, št. 72-1027/90) . , 
Pravilnik o obrazcu dovoljenja za radijsko postajo (Uradni 
SFRJ, št. 72 1028/90) , 
Pravilnik o uporabi enotnih izrazov, pojmov, znakov in krai 
za prenos sporočil v sistemu zvez (Uradni list SFRJ. 
18-209/91) ,,ti 
Pravilnik o podatkih in dokumentaciji, ki jih je treba Pnl.°L 
zahtevi za izdajo dovoljenja za radijsko postajo (Uradni u 
SFRJ, št. 22-269/91 in 44 461/91) 
Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in ,ehni.pM 
pogojih za njihovo uporabo (Uradni list RS, št. 49-2249/94 
Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni večkanalni narocn 
ški sistem (Uradni list RS, št. 59-2691/92) ^ 
Odredba o povezavi mobilnih satelitskih radijskih po® 
z INMARSAT A satelit sko službo (Uradni list RS, št. 5-133'^ 
Sklep o pooblastitvi in določitvi organizacije združenega d® 
za opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj (Uradni 
SRS, št. 30-1493/82) 
Sklep o pooblastitvi in določitvi družbe z omejeno odgovo 
nostjo za opravi janje tehničnih pregledov radijskih PoS 

(Uradni list RS, št. 21-1083/90) 
Samoupravni sporazum o planiranju, izgradnji, eksploata^ 
in vzdrževanju skupnih telekomunikacijskih zvez (Uradni 
SRS, št. 29-1661/78) . jg 
Sklep o ugotovitvi, da je samoupravni sporazum o planirani; 
izgradnji, ek sploataciji in vzdrževanju skupnih telekomuni* 
cijskih sistemov zvez sklenjen (Uradni list SRS, št. 29-16 

78) 
Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za opravljaj 
poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list Srr* ■ 
št. 35-433/88, popravek v št. 40/88-1131 str., 11 — 143/91) 
Nomenklatura poštnih, telegrafskih in telefonskih ston 
(Uradni list SFRJ, št. 35/88, 38-601/89 in 11-144/91) . |i5, 
Samoupravni sporazum o delovnem času ptt enot (Uradni 
SRS, št. 2-125/82) žja 
Samoupravni sporazum o delovnem času enot ptt ornr^l 
z uporabniki storitev (Uradni list SFRJ, št. 18-156/84, P°P 
vek v št. 19/84-563. str., 45-735789) . |n 
Pravilnik o varstvu zračnih telegrafskih in telefonskih lin') 
vodov pred rastlinjem (Uradni list FLRJ, št. 3-31/60) 
Pravilnik o postavljanju in vzdrževanju poštnih, telegrafe* 
telefonskih in signalno - varnostnih naprav na zemljišč'lL 
objektih v družbeni in državi janski lastnini (Uradni list Srn 1 

št. 34-421/70) 
71. člen |# 

(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenenoi 
veljati) j. 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporablja ■ 
- zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 
29/90), j 
- zakon o poštnih in telegrafskih storitvah (Uradni list Srr>' 
št. 2/86, 26/90) v delu, ki se nanaša na telekomunikacije- 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zak<j{! 
o upravnem organu za opravljanje inšpekcije ptt prometa 
ptt storitev v SR Sloveniji (Uradni lišt SRS, št. 31/65) v delu- 
se nanaša na telekomunikacije. 

(3) Uredba o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejavn°s!| 
ptt prometa (Uradni list RS, št. 38/93), preneha veljati z dne 
ustanovitve podjetja iz 66. člena tega zakona. 

72. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

42 poročevalec, št. & 



OBRAZLOŽITEV 

om <C"°® zakona določa, da mora biti telekomunikacijsko ™°ž,e Republike Slovenije tehnično - tehnološko enotno 
g Združljivo s telekomunikacijskimi omrežji drugih držav. 
nimt°iSt za9°tov'ti povezljivost omrežja med seboj in z jav- 
lei 'elekomunikacijskim omrežjem velja tudi za funkcionalna 

komunikacijska omrežja, ki jih gradijo za svoje potrebe 
<il.-.n'ki, kot so elektrogospodarstvo, železniško gospo- darnu' elektrogospodarstvo, 
jen ° dru9'- Na podlagi tega zakona bo minister, pristo- 
pil \aš~veze' 'zdal podzakonske predpise, s katerimi bo dolo- 
Ste '^ne karakteristike telekomunikacijskega omrežja, 
kom Se bo za9°,ov'la tehnična - tehnološka enotnost tele- ^ynikac'iskega omrežja na celotnem državnem ozemlju, 
v ~f°Pravno vključevanje telekomunikacijskega omrežja 
mei? .arodna telekomunikacijska omrežja ter povezava in 
Hi °sebojna tehnična združljivost telekomunikacijskih omre- n telekomunikacijske opreme. 

predl( 
0p - '°9 zakona določa telekomunikacijske storitve, ki se 
tve.

Vjo kot gospodarska javna služba. Te storitve so stori- 
k>

aT govorne telefonije, javnih podatkovnih telekomuni- 
skih' abelsk'h distribucijskih sistemov, mobilnih in satelit- 
v»°z. razen radiodifuznih, oddajanje telekomunikacijskih 
pro 

v v zakup, storitve prenosa in oddajanja radiodifuznih 
st0f]famov RTV Slovenije, javnih telefonskih govorilnic ter e osebnega klica na širšem zemljepisnem območju. 

*oT,aV'ianie tefl storitev se ustanovijo javni zavodi ali javna 
<n'\lahk° pa se Podeli tudi koncesija fizičnim ali prav- 
da °r6bam' ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Delež kapi- 
tal', uPravl/alskih pravic tujih pravnih ali fizičnih oseb je pri talcih telekomunikacijskih storitev omejen. 
4 
blike !£

vliani.? telekomunikacijskih storitev bo Vlada Repu- 
podio? en'ie Pre°blikovala PTT podjetje Slovenije v javno 
ne' 'e Potrebni osnovni kapital bo zagotovila iz družbe- 
strukt ala Podjetja Slovenije. To so sredstva infra- 
s'iižh,Uh6' so P°stala P° zakonu o gospodarskih javnih a" premoženje Republike Slovenije. 

u$tro?lalc' telekomunikacijskih storitev so dolžni zagotoviti 
storjtJ10 Pokr'tje svojega območja s telekomunikacijskimi 
ni(no am'- Nizova dolžnost je zagotavljati povezavo in teh- 
" dr>a združljivost z drugimi telekomunikacijskimi omrežji tudi o telekomunikacijskimi omrežji drugih držav, kakor 
^akem°9°i't' enakopraven dostop iz teh drugih omrežij do 
blekn3 uP°rabnika. Vsem uporabnikom morajo izvajalci 
^unik^'k^kih storitev zagotoviti priključitev na teleko- 
Pog0iac'isko omrežje in njegovo uporabo pod enakimi 
Co a J!: razmerja z njimi urediti s pisno pogodbo in evidentirati 
lirrt tak ° sloritvah, ki so jih opravili za svoje uporabnike ter 
'*ya/a/° omogočiti pregled podatkov o opravljenih storitvah. 
s Cl tele— knmiinikaniickih Gtnritav rlrtlrtfiiiri i/ ennlaein min ". komunikacijskih storitev določijo v soglasju 
s katl oni} pristojnim za zveze, splošne pogoje poslovanja, 
lih (J!?1', določijo tehnične karakteristike omrežnih priključ- 
itikiju. 

in način priključitve, pogoje, postopek in roke za 
"*aku • ter P°g°ie za dajanje telekomunikacijskih vodov 
^0/. P in Pogoje uporabe. Da bi se zagotovila javnost poslo- 
% 0!?y.ajalcev telekomunikacijskih storitev, le-ti v množič- 
o spini al' v lastn'h publikacijah obveščajo uporabnike 
!<0rite ?'h P°gojih. spremembah cen telekomunikacijskih v ter o vseh vprašanjih, ki so pomembna za uporabnike. 

Predl0 lre*ja. f0 so '' %re* °-9 zakona definira posebna telekomunikacijska 

Dosetf °mun'kacijska omrež/a za funkcionalne potrebe 
% n uporabnikov, kakor je elektrogospodarstvo, železni- 
- tei°?podarstvo ali drugi; 
nia J°munikacHe državnih organov, katerih način delova- 
s'r0/n minister, pristojen za zveze, v soglasju z mini- 

V delovno področje sodi delovanje telekomunika- 

- zasebna telekomunikacijska omrežja, za katera ta zakon ne 
velja, če so lokacijsko omejena na zgradbe ali zemljišča v lasti 
ali uporabi uporabnika zasebnega telekomunikacijskega 
omrežja, ki ne povzroča motenj v drugih telekomunikacijskih 
omrežjih in niso priključena na javna telekomunikacijska 
omrežja. 

5. V poglavju o zaščiti telekomunikacijskih omrežij in elektro- 
magnetni združljivosti je določeno, da morajo biti telekomuni- 
kacijska oprema in električne naprave takšne, da elektromag- 
netno motenje, ki ga te naprave in oprema povzročajo, ne 
presegajo predpisanih ravni in so hkrati tudi dovolj neobčut- 
ljive za elektromagnetno motenje tujih virov. Za zagotovitev 
tega morajo električne naprave in telekomunikacijska oprema 
izpolnjevati zahteve, ki jih predpiše minister, pristojen za 
zveze. Tudi terminalska in radijska oprema se lahko uporablja 
le, če ima dovoljenje za uporabo, ki ga izda Republiška uprava 
za telekomunikacije. 

6. Radiokomunikacije, kot posebno vrsto telekomunikacij, 
ureja posebno poglavje zakona. Z radiofrekvenčnim spek- 
trom, ki je javna dobrina, upravlja Republika Slovenija. Vlada 
z uredbo določi razporeditev radiofrekvenčnih pasov. Radij- 
ske frekvence in radijske postaje se lahko uporabljajo le na 
podlagi radijskega dovoljenja, ki ga izda Republiška uprava 
za telekomunikacije. Radijsko dovoljenje za radiodifuzijo izda 
Republiška uprava za telekomunikacije na podlagi predloga 
Sveta za radiodifuzijo v skladu z določbami zakona o javnih 
glasilih. Vlogo za radijsko dovoljenje lahko vloži vsaka fizična 
aH pravna oseba, vendar se radijsko dovoljenje ne izda, če 
vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih vzrokov, ali če 
vlogi ni priloženo mnenje Sveta za radiodifuzijo, kadar gre za 
radiodifuzijo. Republiška uprava za telekomunikacije lahko 
zavrne izdajo radijskega dovoljenja tudi, če oceni, da bi se 
radiokomunikacije, predvidene v vlogi, ekonomičneje uresni- 
čile z drugimi telekomunikacijskimi sredstvi ali bi se z izdanim 
dovoljenjem onemogočila učinkovita uporaba radiofrekvenč- 
nega spektra ali delovanje druge telekomunikacijske opreme 
ali pa bi uporaba radijske frekvence povzročala škodljivo 
motenje radijskim službam v Republiki Sloveniji ali v drugih 
državah, ki te radijske frekvence uporabljajo v skladu z med- 
narodnimi predpisi. Že izdano radijsko dovoljenje Republiška 
uprava za telekomunikacije lahko prekliče, če ugotovi, da je 
vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke, če ni pla- 
čana pristojbina za radijsko frekvenco oz. radijsko postajo, če 
je radijska postaja motena ali nenamerno povzroča škodljivo 
motenje drugi telekomunikacijski opremi ali če se spremeni 
razporeditev radiofrekvenčnih pasov ali pa se pojavijo nuj- 
nejše javne potrebe, ki jih ni mogoče rešiti drugače. Republi- 
ška uprava za telekomunikacije z odločbo prekliče radijsko 
dovoljenje tudi, če to predlaga Svet za radiodifuzijo. 

7. V predlogu zakona so izrecno navedene tele pristojnosti 
Republiške uprave za telekomunikacije: izdajanje dovoljenj 
za radijske frekvence in radijske postaje, opravljanje vseh vrst 
nadzora radiofrekvenčnega spektra, preverjanje skladnosti 
telekomunikacijske opreme in preverjanje ustreznosti teleko- 
munikacijske opreme in električnih naprav elektromagnetne 
združljivosti. 

8. Inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov opravlja 
Republiški prometni inšpektorat. Inšpektor za telekomunika- 
cije lahko takoj prepove obratovanje, lahko pa tudi odredi 
fizično zavarovanje ter uvedbo nujnih opravil na moteči 
napravi. Če inšpektor za telekomunikacije ocenjuje, da bo\ 
izvajalec telekomunikacijskih storitev ali lastnik radijskega 
dovoljenja nadaljeval z nedovoljenimi dejavnostmi, ima pra- 
vico zapečatiti moteče naprave in ukreniti vse potrebno, da se 
tako ravnanje prepreči. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 769 - PRVA 

OBRAVNAVA 

Marijan Poljšak 
Sašo Lap, 
poslanca Državnega zbora 
Republike Slovenije 
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS. št. 40/93) podpisana vla- 
gava 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE 

ki ga dajeva v obravnavo in sprejem. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bova 
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodeloval 
podpisana predlagatelja. 

Predlagatelja:. 
Marijan POLJŠAK, '• ■ 
Sašo LAP, I. r. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije 

i. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem predlaganega zakona 

Glede pogojev, ki naj jih izpolnjuje prosilec za pridobitev 
državljanstva z naturalizacijo, se moramo približati švicar- 
skemu sistemu. Pri zadnjih spremembah in dopolnitvah 
zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I. RS. št. 13/ 
94) so se sicer poostrili sedanji »liberalni« pogoji za prosilce, 
vendar smo še daleč od pogojev švicarskega zakona. Švica je 
večja po številu prebivalstva in ekonomsko bistveno moč- 
nejša od Slovenije in vendar modro brani svojo identiteto in 
s tem svojo stabilnost. Končno mora Slovenija izbrati švicar- 
ski sistem, sicer se bo z »liberalizmom« izpostavila hitremu 
potujčevanju. 

Prav tako je teba brez posebnih zapletov rešiti problem dvoj- 
nega državljanstva tako, da ga izključimo kot možnost za tiste 
državljane RS, ki živijo na ozemlju RS. Taka obrambna poteza 
je opravičena prav z vidika majhnosti in ogroženosti sloven- 
skega naroda in slovenske države. 

2. Načela in cilji predlaganega zakona 

Že sedaj je v zakonu določeno, da mora prosilec za pridobitev 
državljanstva z naturalizacijo dokazati v pisni in ustni obliki, 
da aktivno obvlada slovenski jezik. Slovenska država je lahko 
zainteresirana le za takega prosilca, ki tudi v javnem življenju 
uporablja slovenščino in ki se ni sovražno obnašal do sloven- 
ske narodnosti in slovenske države. Državljanstvo Republike 
Slovenije mora za priseljence pomeniti slovenski način življe- 
nja in ne le priliko za materialne koristi. 

Zaradi narodno-obrambnega vidika je treba onemogočiti 
dvojno državljanstvo državljanom RS, ki živijo na ozemlju RS. 

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna in 
druge posledice 

Stroški za administrativne posledice tega zakona so v okviru 
normalnega dela MNZ. 
10. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

VZakonu o državljanstvu Republike (Ur. I. RS, št. 1/91-1, 30/91- 
I, 38/92 in 13/94) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 

»DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE, KI STALNO ŽIVI NA 
OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE, SME IMETI ŠE DRŽAV- 
LJANSTVO TUJE DRŽAVE LE, ČE TO DOLOČA MEDNA- 
RODNA POGODBA. 
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DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE, KI STALNO ZlVIVL 
DRŽAVI IN IMA DRŽAVLJANSTVO TUJE DRŽAVE, »c ^ 
OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTEJE ZA DRŽAVU"' 
REPUBLIKE SLOVENIJE«. 

2. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacij^ 
prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike s 
nije, če je to v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem 
oseba izpolnjevati naslednje pogoje: 

1. 
2. 

Da je dopolnila 18 let: . 
Da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali dap 
da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo R®P 
Slovenije; 

3. Da dejansko živi v Sloveniji 10 let, od tega neprek'11' 
zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje; 

M 
4. Da ima zagotovljeno stanovanje in da ima za9°!!jW 

trajen vir preživljanja najmanj v višini, ki omogoča i» 
alno in socialno varnost; . ujK 

5- Da aktivno obvlada slovenski jezik v pisni in ustni 0 

kar dokaže z obveznim preizkusom; c,4 
6. DA DEJANSKO V JAVNOSTI UPORABLJA SLOV&n 

JEZIK: slo*{ 
leta.' 7. Da ni bila v državi, katere državljan je, ali 

obsojena na zaporno kazen, daljšo od enega i«""^ 
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja P° 
dolžnosti, če je to dejanje kaznivo tako po Pre°^i 
njene države kot tudi po predpisih Republike Slov®' (i 

8. Da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v ReP 
Sloveniji; |ie 

9. Da njen sprejem v državljanstvo Republike Slove™^ 
predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali °"r 

države; 
10. Da ima poravnane davčne obveznosti; 
11. DA SE NI NIKOLI OBNAŠALA SOVRAŽNO DO SLU' 

SKE NARODNOSTI ALI SLOVENSKE DRŽAVE; 
jjH 

Šteje se, da je pogoj iz 2. točke prejšnjega odstavka izP° |/ 
če je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po za /t 
njene države izgubi s samo naturalizacijo. Če doki 
njena država ne daje odpusta ali da prostovoljno 
tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sany 
rano v njenih predpisih, zadošča izjavo prosilca, da se 0 0|jk1 

tujemu državljanstvu, če bo pridobil državljanstvo ReP 
Slovenije. 

poročevalec, 



ohVezni Preizkus znanja slovenskega jezika iz 5. točke prvega ^stavka tega člena opravi oseba, ki prosi za sprejem v držav- 
isnstvo, pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Vlada Repu- 

Slovenije in ki določi tudi kriterije za pisni in ustni 
znanja slovenskega |ezika. 

IZPOLNJEVANJE POGOJA IZ 6. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 
'tGA ČLENA UGOTOVI POSEBNA SLUŽBA PRI NOTRA- 
NJEM MINISTRSTVU. POGOJ IZ 6. TOČKE JE IZPOLNJEN, 

OSEBA V JAVNEM ŽIVLJENJU IN NA DELOVNEM MESTU 
uPORABLJA SLOVENSKI JEZIK. 

jjeie uveden kazenski postopek zat kaznivo dejanje iz 7. točke 
^ega odstavka tega člena, organ, pristojen za odločanje 

sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, prekine p°stopek do pravnomočne odločitve v kazenskem postopku. 
j. . 
^eie se, da je pogoj iz 7. točke prvega odstavka tega člena 
Polnjen, če je oseba kazen prestala oziroma če so prenehale avrie posledice obsodbe. 

!Y?OLNJEVANJE POGOJA IZ 11. TOČKE PRVEGA ^STAVKA TEGA ČLENA UGOTOVI POSEBNA SLUŽBA PRI 
^RANJEM MINISTRSTVU, PRI ČEMER SE ŠTEJE ZA 
"UKAZ VSAKA PRAVNOMOČNA SODBA ALI POROČILO 
^OVENSKE VARNOSTNO-INFORMACIJSKE SLUŽBE 
^OVRAŽNEM OBNAŠANJU DO SLOVENSKE NARODNOSTI U SLOVENSKE DRŽAVE« 

3. člen 
V n 
nad m ods«avku 11. člena se pred številko 8. beseda »in« Oomesti z vejico, za številko 8. se doda besedilo: 
>9" 10. IN 11.« 

4. člen 

V prvem in drugem odstavku 12. člena se beseda »in« pred 
številko 8. nadomesti z vejico, za številko 8. pa se doda 
besedilo: 

»9., 10. IN 11.« 

5. člen 

V 26. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi: 

»DRŽAVLJANU REPUBLIKE SLOVENIJE, KI STALNO ŽIVI NA 
OZEMLJU RS, SE ODVZAME DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE 
SLOVENIJE, KO SE UGOTOVI, DA IMA TUDI DRŽAVLJAN- 
STVO TUJE DRŽAVE, RAZEN ČE GA JE PRIDOBIL BREZ 
LASTNEGA SODELOVANJA IN VEDNOSTI IN JE ŽE SPROŽIL 
POSTOPEK ZA PRENEHANJE TEGA DRŽAVLJANSTVA«. 

Sedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti od- 
stavek. 

6. člen 

V 28. členu se številka 8. nadomesti s številko 
»9.« 

7. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

'■ fen uvaja spremembo 2. člena zakona in odpravlja mož- s' dvojnega državljanstva za državljane RS, ki živijo na 
Zemiju RS, kar je v sedanjem 2. členu sicer predvideno. 

Men uvaja dodatne pogoje za pridobitev državljanstva 
^turalizacijo po 10. 

0 se jih ugotavlja. 
l^ralizadjo po 10. členu zakona in za nove pogoje določa. 

5. člen dopolnjuje 26. člen, ki določa prenehanje državljan- 
stva RS z odvzemom tako, da se državljanstvo RS odvzame 
tistim, ki imajo vede še državljanstvo tuje države. 

3., 4. in 6. člen so redakcijski. 

čl en'i ki se spreminjajo 
"en 

pavijan rs, ki ima tudi državljanstvo tuje države, se na 
rciočju R5 gte.e za državljana RS, če mednarodna pogodba 

6 določa drugače. 
1o-6len 

^r|stojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po 
v *?em preudarku sprejme v državljanstvo RS, če je to 
ni6 

2 nacionalnim interesom. Pri tem mora oseba izpol- 
1 ,yaV naslednje pogoje: 
j ~.a ie doplnila 18 let, 
d' aa ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, 
3 9a bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo RS, 
*ađ3 de'ansko *'vi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno 4 ^niih 5 let pred vložitvijo prošnje, 
vjr a ima zagotovljeno stanovanje in da ima zagotovljen trajen 
So Preživljanja najmanj v višini, ki omogoča materialno in 
5 £'alno varnost, 
lok al<,'vno obvlada slovenski jezik v pisni in ustni obliki, kar g Kaže z obveznim preizkusom, 
obe ni b'la v držav'. katere državljan je, ali v Sloveniji d s°'ena na zaporno kazen, daljšo od enega leta, za kaznivo 
je janie, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če 
p 0 dejanje kaznivi tako po predpisih njene države kot tudi 
7 Predpisih RS, 

a )i ni bila izrečena prepoved prebivanja v RS, 

8. da njen sprejem v državljanstvo RS ne predstavlja nevarno- 
sti za javni red, varnost ali obrambo države, 
9. da ima poravnane davčne obveznosti. 

Šteje se, da je pogoj iz 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, 
če je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po zakonu 
njene države izgubi s samo naturalizacijo. Če dokaže, da 
njena država ne daje o.dpusta ali da prostovoljno pridobitev 
tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcioni- 
rano v njenih predpisih, zadošča izjava prosilca, da se odreka 
tujemu državljanstvu, če bo pridobil državljanstvo RS. 

Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika iz 5. točke prvega 
odstavka tega člena opravi oseba, ki prosi za sprejem v držav- 
ljanstvo, pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Vlada RS in ki 
določi tudi kriterije za pisni in ustni preizkus znanja sloven- 
skega jezika. 

Če je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje iz 6. točkei 
prvega odstavka tega člena, organ, pristojen za odločanje 
o sprejemu v državljanstvo RS, prekine postopek do pravno- 
močne odločitve v kazenskem postopku. 

Šteje se. da je pogoj iz 6. točke prvega odstavka tega člena 
izpolnjen, če je oseba kazen prestala oz. če so prenehale 
pravne posledice obsodbe. 
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11. člen • 

Osebi, ki vloži prošnjo za pridobitev državljanstva RS z natu- 
ralizacijo, se lahko izda zagotovilo, da bo sprejeta v državljan- 
stvo, če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka v roku dveh let od vročitve 
zagotovila ne predloži dokazov iz 2. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena, se šteje, da je svojo vlogo umaknila. 

12. člen 

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim intere- 
som, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo RS slo- 
venskega izseljenca in njegovega potomca do tretjega kolena 
v ravni črti, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno 
leto in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega 
odstavka 10. člena tega zakona. 

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim intere- 
som, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo RS 
osebo, ki je že najmanj dve leti poročena z državljanom RS, če 
dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in če 
izpolnjuje pogoje iz 1„ 4., 5., 6., 7. in 8 točke prvega odstavka 
10. člena tega zakona. 

Oseba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izje- 
moma pridobi državljanstvo RS, čeprav ne izpolnjuje pogoja 
iz 2. točke 10. člena tega zakona, če s tem soglaša Vlada RS. 

26. člen 

Državljanu RS, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje držav- 
ljanstvo, se lahko odvzame državljanstvo RS, če s svojim 
delom škoduje mednarodnim ali drugim interesom RS. 

BUOi.: 
V.; ■ 

"«r>r 

Za delo, s katerim se škoduje mednarodnim in drugim in'!P 
som RS, se šteje: 

1. Če oseba pripada organizaciji, katere aktivnosti menf 
rušenje ustavnega reda RS, ± 
2. če oseba kot pripadnik tuje obveščevalne službe SMJ 
interesom RS ali če tem interesom škoduje s svoji"1 

v državnem organu ali organizaciji tuje države. 
3. če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se Pf ® 
njajo po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper javni red, 
4. če oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpojj1 

z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana RS. 

Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima P j 
listinoi državljana tuje države ali že izvršuje vojaške J 
po predpisih te države ali če je zaposlena v državnem 
ali v oboroženih silah tuje države. 

Odločba o odvzemu državljanstva RS se lahko izjemoma1 

brez udeležbe stranke v postopku. 

Osebi, ki ji je odvzeto državljanstvo RS, to preneha z dn«( P 
vročitve odločbe; če odločbe ni mogoče vročiti, ji drža# | 
stvo RS preneha z dnem objave v Uradnem listu RS. 

28. člen 

Merila za ugotavljanje nacionalnega interesa pri spr» 
v državljanstvo RS po 10., 12., in 13. členu tega zakona y 
zavrnitev vloge za odpust iz državljanstva RS po ć® flSPfi 
odstavku 18. člena tega zakona določa Vlada RS. V|afl%i<ir; 
določa tudi merila za ugotavljanje pogoja iz 3., 4. in 8- 
prvega odstavka 10. člena tega zakona. 
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'Predlog zakona o ODVZEMU DRŽAVLJANSTEV REPUBLIKE SLOVENIJE, 

^DOBLJENIH NA OSNOVI 40. ČLENA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU 
?S(ur. I. RS, 1/91-1 IN 30/91 -I) ^-'4 0 - ^f-T \/P :WfJ! VB 

Marijan Poljšak 
Sašo Lap, 
Poslanca Državnega zbora 

Na podlagi 174 in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
^publike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) podpisana vla- 
gava 

PREDLOG ZAKONA O ODVZEMU DRŽAVLJANSTEV 
5EpUBLIKE SLOVENIJE, PRIDOBLJENIH NA OSNOVI 40. 
ČLENA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU RS (UR. L. RS, ST. 1/ 
«1-1 IN 30/91-1). 

ki ga dajeva v obravnavo in sprejem. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bova 
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodelovala 
podpisana predlagatelja. 

Predlagatelja: 

Marijan POLJŠAK, I. r. 
Sašo LAP, I. r. 

predlog zakona o odvzemu državljanstev Republike Slovenije, pridobljenih na osnovi 
jelena    zakona o državljanstvu RS 

UVOD 
Hi o ■i*. Cer,a stanja in razlogi za sprejem predlaganega zakona 

o dobrih namerah (Ur. I. RS, št. 44/90 - zagotovilo 
itteaPriseljencev do kulturnega in jezikovnega razvoja ter 
* °!ak„V'ans'va na osnovi stalnega bivališča) in s 40. členom 

I na o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91- 
^ Podelitev državljanstva Republike Slovenije na osnovi 
tas bivališča, dne. 23. 12. 1990) je bila mogoče za tisti 
!Novam°SVa'an'a storiena modra poteza, ki naj jo oceni 

gijVarianje ria potrebo po podeljevanju državljanstev zaradi 
slovo 9 nemir°v i" možnih človeških žrtev ni vredno časti ' l ns'<e države in slovenskega naroda, če naj bi v Sloveniji " Deta l,„l I -   :i:  t , „iQr,i Aloni Peta kolona, ki bi grozila z nasiljem, potem njeni člani 

rB
Vrec'n' slovenskega državljanstva in z njimi mora država *no postopati, ne pa da jih podkupuje. 

m'ni"*' v slovenski narod okrog 15% tujcev je dejanje, ki si 
Oa pravice privoščiti nobena slovenska vlada ali poli- 
■■ a formacija brez privolitve večine slovenskega naroda. 

Ie treba tako vprašanje nujno razčistiti na referendumu. 

bijki pečine Slovencev so bile slovenska Slovenija oz. Repu- 
n5p , S'ovenija kot država slovenskega naroda. Storjena 
C* je povzročila pojave upravičenega nacionalizma in 
razvhek naci°nalističnih strank. Nacionalizem, ki se nevidno ObJf. !ahko nekega dne izbruhne v nasilni obliki, ali pa se 

>d ci nacionalne prevare sprevrže v obup in moralni pro- pr|'0venskega naroda. Zato je skrajni čas, da stvari rešimo 
Ino normalnega političnega ravnovesja v Sloveniji. Poli- 
>n 

s'ranke, ki grade svojo moč na volilnih glasovih prise- 
. • se morajo temu odpovedati. Priseljenci so dobili že 

lifif'ne korist' 'z slovenskega državljanstva: stanovanja, 'kate, podpore itd. To je bilo dovolj, nadalje naj vsak 
uhril?60 sv°i° srečo kuje iz državljanstva svoje balkanske ^ llke, ki je tudi njegova domovina. 

Načela in cilji predlaganega zakona 

V^istvo je status, ki ga država podeljuje in odvzema. 
^Ii RSo dobili državljanstvo po 40. členu Zakona o državljan- 
ki, Republike Slovenije, imajo tudi državljanstvo svojih repu- 
Nh terih izhajajo. Imeti 15% in več, večinoma neprilago- 
*6ga ") heasimiliranih tujcev v državi, je političen problem in 

6.S| v interesu svoje stabilnosti ne privošči nobena 
'"'On c'r^ava. posebno pa ne majhna kot je Slovenija. Cilj liijCu ,a ie, da se normalizira stanje državljanstva RS, kajti 

Vredno dati naše državljanstvo le, če zato izpolnjuje 
'°iaien

ne P09oje, iz katerih je jasno, da se je prilagodil in da bo 
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Na Balkanu se bodo vse »lažne« vojne kmalu končale in 
njihove republike bodo potrebovale svoje ljudi za obnovo. 
Z odvzemom državljanstva Republike Slovenije bomo te pri- 
seljence spodbudili, da se bodo usmerili v pomoč svojim 
državam in narodom z vrnitvijo v svoje domovine. 

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna in 
druge posledice 

Stroški za administrativne posledice tega zakona so v okviru 
normalnega dela MNZ. Pričakujemo, da bo izvajanje zakona 
usmerilo veliko priseljencev v vračanje domov, kar bo pome- 
nilo tudi postopno padanje za njih namenjenih sredstev 
državnega proračuna. Politično pa bo pomenila uresničitev 
predlaganega zakona sprostitev velikega dela sedanjih notra- 
njepolitičnih napetosti v Republiki Sloveniji. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

ODVZAME SE DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
OSEBAM, KI SO GA PRIDOBILE PO 40. ČLENU ZAKONA 
O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE (UR. L. RS, ST. 
1/91-1 IN 30/91-1). 

2. člen 

IZGUBA DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE PO TEM 
ZAKONU NE VPLIVA NA LASTNINSKO PRAVICO IN DRUGE 
PREMOŽENJSKE PRAVICE, KI JIH JE OSEBA IZ 1. ČLENA 
TEGA ZAKONA PRIDOBILA KOT DRŽAVLJAN REPUBLIKE 
SLOVENIJE. 

3. člen 

OSEBA, KI JE IZGUBILA STATUS DRŽAVLJANSTVA REPU- 
BLIKE SLOVENIJE PO PRVEM ČLENU TEGA ZAKONA, V PRI- 
MERU, DA PRIDOBI STATUS TUJCA, Z VLOGO PRIDOBI TUDI 
POTNI LIST ZA TUJCE, V KOLIKOR NIMA ALI NE MORE 
PRIDOBITI POTNEGA LISTA DRŽAVE, KATERE DRŽAVLJAN 
JE. 

4. člen 

TA ZAKON ZAČNE VELJATI PETNAJSTI DAN PO OBJAVI 
V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE. 
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OBRAZLOŽITEV 

V 1. členu je določen odvzem vseh državljanstev, podeljenih prizadeti dobili na osnovi pravic statusa državljanstva pj 
po 40. členu Zakona o državljanstvu (Ur. I. RS. št. 1/91-1). klih dveh let. Tako ni kršen 155. člen Ustave Republike S® *■ 
Državljanstvo je status in ne pravica. Kakor v svojem interesu nije, ki zahteva, da se ne posega v pridobljene pravici 
država daje ta status, tako ga lahko v svojem interesu tudi koristi. 
odvzema, posebno, ker imajo vsi prizadeti še državljanstvo g 
svoje matične balkanske republike. V 3. členu je določeno, da imajo prizadeti možnost Pr'"°L 

potnega lista za tujce, če nimajo ali ne morejo P"° 
V 2. členu je določeno zagotovilo materialnih dobrin, ki so jih potnega lista države, katere državljani so. 

48 poročevalec, & 



invencija mednarodne telekomunikacijske zveze z dodatkom 
SI EPA 729 

bes
da*eP"blike Slovenije je v državni zbor poslala novo 

ciisk Prevoda'Konvencije Mednarodne telekomunika- 
Srnn *veze z dodatkom ter tako nadomestila gradivo, ki 9a objavili v 28. številki Poročevalca 26. julija 1994, na s,rani 93 

1. člen 
Konferenca pooblaščenih predstavnikov 

,ifl) ^on'erenca pooblaščenih predstavnikov se sklicuje 
"teko Z us,reznimi določbami 8. člena Ustave Mednarodne ^unikacijske zveze (v nadalievanju: »Ustava«). 

Ssf° možnosti že predhodna Konferenca pooblaščenih 
io0b| Vn'k°v določi kraj in datum naslednje Konference 
ive| a"enih predstavnikov; če tega ne stori, potem to določi s soglasjem večine Članic Zveze. 

hnroJ°^en kraiin datum naslednje Konference pooblašče- 
"Ravnikov oziroma eno ali drugo se lahko spremeni: 

)sj[la^ar vsaj četrtina Članic Zveze Generalnemu sekretarju 
"iicno predlaga spremembo; ali 

«b) °a Predlog Sveta. 

:^?e^Sa^a taka sprememba zahteva soglasje večine Članic 

2. člen 
Volitve in z njimi povezane zadeve 

— Svet 
'l,Ra 
\ 0" 

en v primeru praznih mest, ki nastanejo zaradi okoliš- p'Sanih pod št. od 10 do 12 spodaj, izvajajo Članice 
'!v°|.' so izvoljene v Svet, svoje naloge do dneva, ko je n nov Svet. Lahko so ponovno izvoljene. 

<> se rned dvema Konferencama pooblaščenih pred- 
gaA?v sprosti kateri od sedežev v Svetu, dobi pravico do 
On'ca Zveze iz iste regije, iz katere je bila Članica, ki je 

ilo i sede* )e na prejšnjih volitvah dobila največje 9lasov med tistimi, ki niso bile izvoljene. 

^0sto
Ka

L
dar se prostega mesta ne da zapolniti v skladu 

•la,i Pkom pod št. 8 zgoraj, povabi predsednik Sveta druge 
,s,e regije, da opravijo volitve v roku enega meseca po 

' 'akšnega vabila. Po preteku tega roka predsednik 
^tajr, yabi Članice Zveze, naj izvolijo novo Članico. Volitve 
V ln po Pošti- Zahtevana je enaka večina glasov, kot je 
'Wna zgoraj. Nova Članica opravlja svoje naloge do voli- 

P'eđsf ®v®,a na nasledn)' Postojni Konferenci pooblašče- 
j * 

Sedež v Svetu velja za prostega, 

V)Lriac?ar Predstavnik Članice Sveta ni navzoč na dveh 
I an'h rednih sejah Sveta, 

' se Članica Zveze odpove svojemu članstvu v Svetu. 

°'ieni funkcionarji 

generalni sekretar, njegov namestnik ali direktorji ura- 
ev*amejo svoje dolžnosti na dan, ki ga določi Konfe- 
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renca pooblaščenih predstavnikov ob njihovi izvolitvi. Svoje 
dolžnosti opravljajo do datuma, ki ga določi naslednja Konfe- 
renca pooblaščenih predstavnikov, in imajo pravico do 
enkratne ponovne izvolitve. 

14 2. Če se izprazni mesto Generalnega sekretarja, ga nado- 
mesti njegov namestnik in opravlja njegove naloge do dneva, 
ki ga določi naslednja Konferenca pooblaščenih predstavni- 
kov. Kadar namestnik Generalnega sekretarja zasede mesto 
Generalnega sekretarja pod navedenimi pogoji, se na isti dan 
izprazni mesto namestnika in se v tem primeru uporabljajo 
določbe iz št. 15 spodaj. 

15 3. Če se mesto namestnika Generalnega sekretarja 
izprazni več kot 180 dni pred datumom, ki je določen za sklic 
naslednje Konference pooblaščenih predstavnikov, imenuje 
Svet naslednika za to obdobje. 

16 4. Če se hkrati izpraznita mesti Generalnega sekretarja in 
njegovega namestnika, prevzame dolžnosti Generalnega 
sekretarja direktor, ki ima najdaljši funkcionarski staž, in to za 
dobo, ki ne presega 90 dni. Svet imenuje Generalnega sekre- 
tarja, in če se mesto izprazni več kot 180 dni pred datumom, 
določenim za sklic Konference pooblaščenih predstavnikov, 
tudi njegovega namestnika. Funkcionar, ki ga tako imenuje 
Svet, opravlja svojo dolžnost do konca mandata, za katerega 
je bil izvoljen njegov predhodnik. 

17 5. Če se nepričakovano izprazni mesto direktorja, mora 
Generalni sekretar zagotoviti opravljanje nalog direktorja vse 
dokler Svet ne imenuje novega direktorja na svoji prvi redni 
seji po tem, ko se je pojavilo prazno mesto. Tako imenovani 
direktor opravlja svoje dolžnosti do datuma, ki ga določi 
naslednja Konferenca pooblaščenih predstavnikov. 

18 6. V skladu z ustreznimi določbami 27. člena Ustave zago- 
tovi Svet zapolnitev vsakega praznega mesta na položaju 
Generalnega sekretarja ali njegovega namestnika v primerih, 
ki jih opisujejo ustrezne določbe tega člena, na redni seji, če 
je ta sklicana vsaj v 90 dneh po izpraznitvi mesta, ali na seji, ki 
jo skliče predsednik v času, ki ga določajo te določbe. 

19 7. Nobeno obdobje službovanja na mestu voljenega funk- 
cionarja, imenovanega v skladu z določbami pod št. 14 in 18 
zgoraj, ne vpliva na pravico do izvolitve ali ponovne izvolitve 
na tako mesto. 

— Članice Odbora za radijsko regulativo 

20. 1. Članice Odbora za radijsko regulativo prevzamejo svoje 
dolžnosti na dan, ki ga določi Konferenca pooblaščenih pred- 
stavnikov ob njihovi izvolitvi. Na dolžnostih ostanejo do 
dneva, ki ga določi naslednja Konferenca pooblaščenih pred- 
stavnikov, in so lahko samo enkrat ponovno izvoljene. 

21 2. Če v času med dvema Konferencama pooblaščenih 
predstavnikov član Odbora odstopi ali ne more več opravljati 
svojih dolžnosti, Generalni sekretar po posvetu z direktorjem 
Urada za radiokomunikacije povabi Članice Zveze iz zadevne 
regije, da na naslednji seji Sveta predlagajo nadomestne 
volilne kandidate. Če pa se mesto izprazni več kot 90 dni pred 
sejo Sveta ali po seji Sveta, ki je pred naslednjo Konferenco 
pooblaščenih predstavnikov, mora Članica Zveze kolikor hitro 
je mogoče, vendar najkasneje v roku 90 dni, določiti drugega 
svojega državljana, ki bo opravljal dolžnosti, odvisno od pri- 
mera, dokler novi član, ki ga izvoli Svet, ne zasede mesta, ali 
novi člani Odbora, ki jih izvoli Konferenca pooblaščenih pred- 
stavnikov, ne prevzamejo svojih dolžnosti. 

22 3. Po večkratni zaporedni odsotnosti na sestankih Odbora 
se šteje, da član Odbora za radijsko regulativo ne more več 
opravljati svoje funkcije. Po posvetovanju s predsednikom 
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Odbora in zadevnim članom uprave oziroma Članico Zveze, 
Generalni sekretar objavi prosto mesto v Odboru in nadaljuje 
s postopkom, kot je določeno pod št. 21 zgoraj. 

3. člen 
Druge konference 

23 1. V skladu z ustreznimi določbami Ustave se običajno 
v času med dvema Konferencama pooblaščenih predstavni- 
kov sklicujejo naslednje svetovne konference Zveze: 

24 a) dve svetovni konferenci za radiokomunikacije; 

25 b) ena svetovna konferenca o standardizaciji telekomuni- 
kacij; 

26 c) ena svetovna konferenca o razvoju telekomunikacij; 

27 d) dve skupščini o radiokomunikacijah, ki sta časovno in 
krajevno združeni s svetovnima konferencama o radiokomu- 
nikacijah. 

28 2. Izjemoma pa je mogoče v času med dvema Konferen- 
cama pooblaščenih predstavnikov: 

29 - odpovedati drugo svetovno konferenco o radiokomuni- 
kacijah skupaj z ustrezno skupščino o radiokomunikacijah; 
alternativno je mogoče odpovedati eno od njiju, čeprav druga 
že teče; 

30 - sklicati dodatno konferenco o standardizaciji telekomu- 
nikacij. 

31 3. Te. aktivnosti se sprejmejo: 

32 a) s sklepom Konference pooblaščenih predstavnikov; 

33 b) po priporočilu prejšnje zadevne sektorske svetovne 
konference, če je to potrdil tudi Svet; 

34 c) na zahtevo vsaj četrtine Članic Zveze, ki morajo svojo 
zahtevo posamično nas'oviti na Generalnega sekretarja; ali 

35 d) na predlog Sveta. 

36 4. Regionalne konference o radiokomunikacijah se skli- 
čejo: 

37 a) s sklepom Konference pooblaščenih predstavnikov; 

38 b) po priporočilu prejšnje svetovne ali regionalne konfe- 
rence o radiokomunikacijah, če je to odobril Svet; 

39 c) na zahtevo četrtine Članic, ki pripadajo zadevni regiji, in 
ki morajo posamično nasloviti svojo zahtevo na Generalnega 
sekretarja; ali 

40 d) na predlog Sveta. 

41 5. (1) Konferenca pooblaščenih predstavnikov lahko 
določi točen kraj in datum svetovne ali regionalne konference 
ali skupščine o radiokomunikacijah. 

42 (2) Če takega sklepa ni, potem Svet določi natančen kraj in 
točen datum svetovne konference ali skupščine o radiokomu- 
nikacijah s soglasjem večine Članic Zveze iz zadevne regije; 
v obeh primerih veljajo določbe iz št. 47 spodaj.. 

43 6. (1) Točen kraj in natančne datume konference ali skupš- 
čine je mogoče spremeniti: 

44 a) na zahtevo vsaj četrtine Članic Zveze, če gre za sve- 
tovno konferenco ali skupščino, oziroma vsaj četrtine Članic 
Zveze iz iste regije v primeru regionalne konference. Svoje 
zahteve morajo posamično nasloviti na Generalnega sekre- 
tarja, ta pa jih nato pošlje Svetu v potrdilo; ali 

45 b) na predlog Sveta. 

M 
46 (2) V primerih iz št. 44 in 45 zgoraj predložene spremen 
niso dokončno sprejete, če jih ne sprejme vsaj četrtina Cia" 
Zveze, kadar gre za svetovno konferenco ali skupščino, o* 

i-1 

roma z večino glasov Članic Sveta iz iste regije, če gre 
regionalno konferenco, v skladu z določbami pod s' ■ 
spodaj. 

47 7. V primerih posvetovanj v okviru št. 42, 46, 118,123,J33
f 

302, 304, 305, 307 in 312 te Konvencije Članice Zveze, ki 
odgovorijo v roku, ki ga je določil Svet, veljajo za nes°de • 
joče na posvetovanjih in se jih zato tudi ne upošteva F j 
določanju večine. Če število odgovorov ne presega P°'"Lj 
Članic, s katerimi so se posvetovali, je treba na°a'L' 
ponovno posvetovanje, katerega sklepi pa so nato odlo"' 
ne glede na število glasovnic. 

48 8. (1) Svetovne konference o mednarodnih telekomunijjj | 
cijah potekajo glede na sklepe Konferenc pooblaščenih P' 
stavnikov. 

49 (2) Določbe za sklic, sprejetje dnevnega reda in sodelo^® 
nje na svetovni konferenci za radiokomunikacije vei| i 
enako po potrebi tudi za svetovne konference o mednaroo 
telekomunikacijah. 

2. DEL 
4. člen 
Svet 

izvo' 

I 

50 1. Svet sestavlja triinštirideset Članic Zveze, ki jih 
Konferenca pooblaščenih predstavnikov. 

51 2. (1) Svet ima redno sejo enkrat letno na sedežu Zv«ze 

SKI< 
in 

52 (2) Med to sejo je izjemno možen dogovor za 
dodatne seje. 

53 (3) Med dvema rednima sejama lahko sejo po sPl0^ii 
pravilu na sedežu Zveze skliče predsednik na zahtevo ve ||; 
njenih članov ali pa na lastno pobudo v skladu z določb3 

št. 18 te Konvencije. 

54 3. Svet sprejema sklepe samo na sejah. Izjemoma se ^ j 
Svet na svoji seji dogovori, da se lahko o katerikoli spec 

zadevi odloča tudi korespondenčno. 

55 4. Na začetku vsake redne seje izvoli Svet svojega Pr Jrij 
sednika in podpredsednika izmed predstavnikov član'^^ 
tem pa upošteva načelo kroženja med regijami. Oba W blt 
Ijata naloge do naslednje redne seje in ne more'3 ^ 
ponovno izvoljena. V odsotnosti predsednika opravi)3 

gove funkcije podpredsednik. 

56 5. Oseba, ki jo Članica Sveta določi za delo v Svetu, ^ i 
biti, če je le mogoče, funkcionar, ki dela v njeni telekomu ^ 
cijski upravi ali je zanjo neposredno odgovoren in je kva 
ran za delo na področju telekomunikacijskih storitev 

57 6. Zveza krije samo potne, življenjske (bivalne) in zaVpjf 
valne stroške predstavnika vsake Članice Sveta v zveziz p 
govim delom v Svetu. 

|l 
58 7. Predstavnik vsake Članice Sveta ima pravico, da s® 
opazovalec udeleži vseh zasedanj Sektorjev Zveze. 

59 8. Generalni sekretar deluje tudi kot sekretar Sveta- 

60 9. Generalni sekretar, namestnik Generalnega seKr®'^ 
in direktorji uprav imajo po položaju pravico sodelova j J 
posvetovanjih Sveta, nimajo pa pravice glasovanja- «1^ 

li seje, ki so omejene san1 H temu pa lahko Svet skliče tudi 
predstavnike njegovih Članic. 

61 10. Svet vsako leto preuči poročilo, ki ga pripravi v. a 
ralni sekretar, o priporočeni strateški politiki in planirali |( 
Zvezo, ki mora biti v skladu z usmeritvami, ki jih daje * j 
renca pooblaščenih predstavnikov, in sprejema ust' 
ukrepe. • 

>#l 
 ^ 

Hi 
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i'edst ^ Premoru med dvema Konferencama pooblaščenih . mora Svet pregledati splošno upravljanje in icfstovanje Zveze; še posebej mora: 

na||] P0,rditi in pregledati pravilnik o zaposlovanju ter 
jjDJ" Pravilnik Zveze ter vse druge pravilnike, če se mu to 
''odn ' pri tem Pa uP°Stevati sedanjo prakso Združenih v in specializiranih agencij, da uporabljajo običajni 

P'ač, dnevnic in pokojnin; 

(2) in po potrebi prilagoditi; 

SQo Sn°Vne P'a^"ne lestvice za osebje v poklicnih in višjih 
Hil d razen plač za mesta, ki se dopolnjujejo z voli- 
te k h° usl<'a'ene z vsemi spremembami lestvic osnovnih 
itsmiJ sprejmejo Združeni narodi za primerljive splošne 

I™** kategorije; 

Hat«rneline Pla^'lne lestvice za osebje v splošnih službe- ]Up'®9°r'iah, da so usklajene s spremembami razmerij, ki 

^uZve3'0 ^ru*eni narodi 'n specializirane agencije pri 

i-^itev delovnih mest za poklicne in višje kategorije, 
z mesti, ki se polnijo z volitvami, v skladu s sklepi 
h narodov, ki se izvajajo na sedežu Zveze; 

iijjl^vnice za vse osebje Zveze, skladno z vsemi spre- 
mi, sprejetimi v splošnem sistemu Združenih narodov; 

razporeditve osebja Zveze in nadzorovati izvaja- 
W'„iSpreiemati odločitve .za zagotavljanje enakopravne 
»tak.-! razP°red akšnih sklepov; 

°dločati o predlogih za večje organizacijske spre- 
s0 ? v Generalnem sekretariatu in Uradu Sektorjev Zveze, 
!neraiadne z Ustavo in to Konvencijo in ki jih Svetu pošlje 

lAite ' sekretar' potem ko jih je preučil Koordinacijski 
p< 

fe9'edova,i in od,oča,i 0 načrtih v zvezi z razvojnimi HriVa 'veze glede namestitev, osebja in človeških virov, ki 
'e*e 

ve^ let, ter dajanje smernic za nameščanje osebja 
dih Ud * z zaposlitvenimi ravnmi in strukturami in pri 

h Prert smernice, ki jih je dala Konferenca pooblašče- as'avnikov in ustrezne določbe 27. člena Ustave; 
(ev 

'fj Potrebi prilagoditi prispevke, ki jih plačujeta Zveza 
^ "ar ?se'3ie v skupni pokojninski sklad za osebje Združe- die.^ov. v skladu s predpisi in pravilniki sklada, kakor 

if "oko'°:^iv'jenjskih stroškov, ki se odobravajo prejemnikom 
% l?.lns'<e9a in dobrodelnega sklada Zveze na temeljih B' Kl ji sledi sklad; 

ki !(!|0q 1 in odobriti dveletni proračun Zveze ter preučiti 
I t6rn 

pr°računa za dveletno obdobje po tem proračunu in 
1 'ov v Poštovati sklepe Konference pooblaščenih predstav- 

il- Zvezi s št. 50 Ustave ter omejitve porabe, ki jih je 
>ran 

a konferenca v skladu s št. 51 Ustave; zagotavljati 
*%ti0žie možno gospodarjenje, vendar pri tem ne sme sre>,.?t

a obveznosti Zveze, da čim hitreje doseže zadovo- 
'ktaa ?a,e- Pri tem mora Svet upoštevati mnenje koordina- 
ti,.' 0rrl'teja, ki je vsebovano v poročilu Generalnega 
ilovl

a' je omenjeno v št. 86, ter poročilo o finančnem nW, omenjeno v št. 101 te Konvencije. 
(8) 
ierau'Prav't' letno revizijo računov Zveze, ki jih je pripravil 
1a n Sekretar in jih, če je potrebno, potrditi za predloži- as|ednji Konferenci pooblaščenih predstavnikov; 

i!®) 2[9anizirati sklice konferenc Zveze in s privolitvijo 
'iri8 *

ani.c Zveze v primeru svetovne konference oziroma 
Zveze iz iste regije v primeru regijske konfe- 

Htori °viti ustrezne napotke Generalnemu sekretariatu 
'Vi rj6rn ^eze ob upoštevanju njihove tehnične in druge 

Pri Pripravi in pri organizaciji konferenc; 
(10) sPrejemati odločitve v zvezi s št. 28 te Konvencije; 

77 (11) odločati o izvajanju katerihkoli sklepov, sprejetih na 
konferencah, ki imajo finančne posledice; 

78 (12) opravljati katerokoli drugo dejavnost, ocenjeno kot 
potrebno za pravilno delovanje Zveze, do meje, ki jo dopuš- 
čajo Ustava, ta Konvencija in Izvršilni pravilniki; 

79 (13) sporazumno z večino Članic Zveze sprejeti vse 
potrebne ukrepe za začasno reševanje vprašanj, ki jih ne 
zajemajo Ustava, ta Konvencija ali Izvršilni pravilniki in njihovi 
dodatki, in ki jih je treba rešiti pred naslednjo pristojno konfe- 
renco; 

80 (14) odgovarjati za izvajanje koordinacije z vsemi medna- 
rodnimi organizacijami, ki so navedene v 49. in 50. členu 
Ustave, ter v ta namen v imenu Zveze sklepati začasne spora- 
zume z mednarodnimi organizacijami, navedenimi v 50. členu 
Ustave, prav tako pa tudi z Združenimi narodi pri izvajanju 
sporazuma med Združenimi narodi in Mednarodno telekomu- 
nikacijsko zvezo. Te začasne sporazume je treba predložiti 
naslednji Konferenci pooblaščenih predstavnikov v skladu 
z ustrezno določbo 8. člena Ustave; 

81 (15) Članicam Zveze pošiljati čim prej po vsaki seji Sveta 
povzetke o dejavnostih Sveta in druge dokumente, ki jih oceni 
kot koristne; 

82 (16) Konferenci pooblaščenih predstavnikov podati poro- 
čilo o delovanju Zveze od zadnje Konference pooblaščenih 
predstavnikov dalje in ponuditi primerna priporočila. 

3. DEL 

5. člen 
Generalni sekretariat 

83 1. Generalni sekretar: 

84 a) je odgovoren za celotno upravljanje s sredstvi Zveze; 
del upravljanja s sredstvi lahko po posvetovanju s Koordina- 
cijskim komitejem prenese na namestnika Generalnega 
sekretarja in na direktorje Uradov. 

85 b) koordinira dejavnosti Generalnega sekretariata in Sek- 
torjev Zveze, upoštevaje stališča koordinacijskega komiteja 
zaradi zagotavljanja najučinkovitejše in najgospodarnejše 
porabe sredstev Zveze; 

86 c) po posvetovanju s koordinacijskim komitejem in ob 
upoštevanju njegovih stališč pripravi letno poročilo, ki ga 
predloži Svetu in v katerem navaja spremembe v telekomuni- 
kacijskem okolju ter vključuje tudi priporočeno dejavnost, ki 
se nanaša na bodočo politiko in strategijo Zveze, kot je to 
določeno v št. 61 te Konvencije, hkrati s finančnimi posledi- 
cami; 

87 d) organizira delo Generalnega sekretariata in namešča 
osebje sekretariata v skladu z navodili Konference pooblašče- 
nih predstavnikov ter v skladu s pravili, ki jih je določil Svet; 

88 e) sprejema administrativno ureditev uradov Sektorjev 
Zveze in namešča njihovo osebje na podlagi izbire in predlo- 
gov direktorja zadevnega urada, čeprav je Generalni sekretar 
tisti, ki sprejme končno odločitev o namestitvi ali odpustu; 

89 f) Svetu poroča o vseh sklepih, ki so jih sprejeli Združeni 
narodi in specializirane agencije in ki vplivajo na splošne 
sistemske pogoje za službe, dnevnice in pokojnine; 

90 g) zagotavlja uporabo vseh pravilnikov (regulative), ki jih 
sprejme Svet; 

91 h) Zvezi zagotavlja pravno pomoč; 

92 i) v administrativno-upravne namene nadzoruje osebje 
Zveze zaradi zagotavljanja najučinkovitejše uporabe kadrov 
in izvajanje splošnih sistemskih pogojev za zaposlovanje 
osebja Zveze. Osebje, ki je določeno za neposredno pomoč 
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direktorjem Uradov, |e pod upravnim nadzorom Generalnega 
sekretarja in dela po neposrednih ukazih zadevnih direktor- 
jev, vendar pa v skladu z upravnimi smernicami, ki jih določa 
Svet; 

93 j) v interesu Zveze kot celote ter po posvetovanju z direk- 
torji zadevnih Uradov po potrebi začasno prerazporeja člane 
osebja z njihovih dodeljenih mest zaradi zadovoljevanja spre- 
minjajočih se zahtev na glavnem sedežu; 

94 k) sporazumno z direktorjem zadevnega Urada izvede 
potrebne administrativne in finančne priprave za konference 
in srečanja vsakega sektorja; 

95 I) ob upoštevanju odgovornosti Sektorjev opravlja 
ustrezna pripravljalna dela do konferenc in po konferencah 
Zveze; 

96 m) pripravlja priporočila za prva srečanja vodij delegacij, 
navedenih v št. 342 te Konvencije, pri tem pa mora upoštevati 
rezultate vsakega regionalnega posvetovanja; 

97 n) pripravlja, kjer je primerno tudi v sodelovanju z vlado 
gostiteljico, sekretariat konferenc Zveze in zagotavlja opremo 
ter storitve za srečanja Zveze, po potrebi v sodelovanju 
z ustreznimi direktorji pritegne tudi uslužbence Zveze, 
v skladu s št. 93 zgoraj. Generalni sekretar lahko, če se to 
zahteva, na podlagi pogodb pripravi sekretariat tudi za druga 
telekomunikacijska srečanja; 

98 o) izvaja ustrezne ukrepe za pravočasno objavljanje in 
razdeljevanje vseh službenih dokumentov, informacijskih bil- 
tenov ter drugih dokumentov in zapisnikov, ki jih pripravijo 
Generalni sekretariat in Sektorji, poslanih Zvezi ali katerih 
objavo zahtevajo Konference oziroma Svet; Svet vodi tudi 
spisek dokumentov, namenjenih objavi po posvetovanjih 
z zadevno Konferenco in ob upoštevanju službenih in drugih 
dokumentov, katerih objavo zahtevajo konference; 

99 p) periodično izdaja časopis s splošnimi informacijami in 
dokumenti, ki obravnavajo telekomunikacije, in pri tem upo- 
rablja informacije, ki jih ima na razpolago ali ki jih je zbral, 
vključno s tistimi, ki jih je dobil od drugih mednarodnih 
organizacij; 

100 q) po posvetovanju s koordinacijskim komitejem in ob 
upoštevanju vseh možnih varčevanj pripravi in predloži Svetu 
dveletni osnutek proračuna, ki pokriva porabo Zveze v okvi- 
rih, določenih na Konferenci pooblaščenih predstavnikov. 
Osnutek obsega konsolidiran proračun, ki vključuje tudi stro- 
škovno utemeljene proračune vseh treh Sektorjev, pripravljen 
je v skladu s proračunskimi navodili, ki jih je izdal Generalni 
sekretar, in vključuje dve verziji. Ena verzija obravnava 
ničelno rast prispevnih enot, druga pa rast, ki je manjša ali 
enaka katerikoli omejitvi, ki jo je določila Konferenca poo- 
blaščenih predstavnikov, in to po vsakem črpanju z rezer- 
vnega računa. Odločitev o proračunu mora biti po potrditvi 
Sveta poslana v vednost vsem Članicam Zveze. 

101 r) ob pomoči koordinacijskega komiteja pripravi letno 
poročilo o finančnem poslovanju v skladu s finančnim pravil- 
nikom in ga predloži Svetu. Povzetek poročila o finančnem 
poslovanju in o računih mora biti pripravljen in predložen 
v obravnavo in dokončno potrditev do naslednje Konference 
pooblaščenih predstavnikov; 

102 s) ob pomoči koordinacijskega komiteja pripravi letno 
poročilo o dejavnostih Zveze, ki ga po potrditvi Sveta pošlje 
vsem Članicam; 

103 t) opravlja vsa druga sekretarska dela za Zvezo; 

104 u) opravlja vse druge funkcije, ki mu jih je poveril Svet. 

105 2. Generalni sekretar ali njegov namestnik lahko v vlogi 
svetovalca sodelujeta na Konferencah Zveze; Generalni 
sekretar ali njegov zastopnik lahko v vlogi svetovalca sodelu- 
jeta na vseh drugih srečanjih Zveze. 

4. DEL 
6. člen 

Koordinacijski komite 

t 
Hc 

12 
106 1. (1) Koordinacijski komite pomaga in svetuje Gene 
nemu sekretarju pri vseh zadevah, ki so navedene v ustrez k 
določbah 26. člena Ustave ter ustreznih členih te Konven i ^ 

107 (2) Komite je odgovoren za zagotavljanje koordina^9 

z vsemi mednarodnimi organizacijami, navedenimi v 49. in 
členu Ustave v zvezi z zastopanjem Zveze na Konferenca" 
organizacij. 

108 (3) Komite je dolžan pregledati napredek v delova^ 
Zveze in pomagati Generalnemu sekretarju pri pripravi P 
čila, navedenega v št. 86 te Konvencije, ki ga izroči Sve 

fil 
109 2. Komite mora svoje odločitve sprejemati s°9'a®n°,j(# 
v komiteju ni večinske podpore, lahko njegov Pre^? »jne 
v izjemnih primerih na lastno odgovornost sprejema odl°njn 
pod pogojem, da oceni, da je o dločitev o °bravnj ,ega 
zadevah nujna in da ne more počakati do nasleo ■ m 
sestanka Sveta. V takšnih primerih o teh zadevah takoj| P 
poroča Članicam Sveta in pojasni svoje razloge za ta h« 
delovanje, hkrati pa pošlje tudi druga pisna mnenja, k' js0 ™r 
podali drugi člani komiteja, če v takšnih primerih zadev ^ v 
nujne, so, pa kljub temu pomembne, se obravnavaj 
naslednji seji Sveta. 

110 3. Predsednik je dolžan sklicati komite vsaj     « 
mesečno; po potrebi se lahko komite sestane tudi na za p 
vsaj dveh njegovih članov 

111 4. O delovanju koordinacijskega komiteja se izdela P° 
čilo, ki je na zahtevo dosegljivo Članicam Sveta. 

5. DEL 

Sektor za radiokomunikacije 

7. člen 
Svetovna konferenca za radiokomunikacije 

112 1. V skladu s št. 90 Ustave se skliče Svetovna konfef® 
o radiokomunikacijah za preučevanje določenih zadev v .j. 
z radiokomunikacijami. Svetovna konferenca o radiokon , 
kacijah obravnava zadeve z dnevnega reda, spre) 
v skladu z ustreznimi določbami tega člena. 

jK3* 
113 2. (1) Dnevni red svetovne konference o radiokomu 

cijah lahko zajema: 
radi-p, 

114 a) delno, ali izjemoma popolno, revizijo Pravilnika o 
okomunikacijah, navedenega v 4. členu Ustave; 

115 b) katerokoli drugo vprašanje svetovnega pomefia' >u 
sodi na področje Konference; ^ 

116 c) točko v zvezi z navodili Odboru za radijsko re^ti 
in Uradu za radiokomunikacije v zvezi z njunim deloma 
ter pregled tega delovanja; 

0t 
117 d) sprejemanje vprašanj, ki naj bi jih preučila skup^ jjtn\ 
za radiokomunikacije, prav tako pa tudi zadev, ki na| ^ 
skupščina preučila v zvezi z bodočimi konferencami 0 

okomunikacijah. 
J 

118 (2) Splošna vsebina tega dnevnega reda mora biti ^'3 
čena vsaj štiri leta vnaprej, končni dnevni red pa sprejm jr» up 
po možnosti vsaj dve leti pred Konferenco, ob soglasju » 
Članic Zveze in v skladu z določbami št. 47 te Konven 

K' • 
119 (3) Ta dnevni red mora zajemati vsako vprašanje; ,|j 
Konferenca pooblaščenih predstavnikov določi za vKU 
v dnevni red. 

120 3. (1) Ta dnevni red je mogoče spremeniti: 

tr 
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®) "a zahtevo vsaj četrtine Članic Zveze. Takšne zahteve 
Nlon posami£no poslati Generalnemu sekretarju, ki jih Posreduje Svetu v potrditev; ali 
!2b) na predlog Sveta. 

<2 Polagane spremembe dnevnega reda svetovne kon- 
'kler k rac,'okornunikacijah niso dokončno sprejete, vse 
hiJ v skLadu z določbami št. 47 te Konvencije ne 

® večina Članic Zveze. 

J*' Pole9 tega Konferenca še: 

JeLl0bravnava in potrjuje poročilo direktorja urada nostih Sektorja od prejšnje Konference dalje; 

ieSrS):e,u PriPoroča zadeve, ki jih je treba vključiti na 
ijvnih naslednje Konference, daje svoja stališča o teh 
kšciiakt. za vsai štiriletni ciklus Konferenc o radiokomu- ™ hkrati z oceno finančnih posledic; 

"'6 Gor?° po,rebi vključuje v svoje sklepe navodila ali zah- valnemu sekretarju in Sektorjem Zveze. 

tflikacireds®dnil< in P°dPredsednil; skupščine za radioko- 
18 na °zir?ma ustrezne študijske skupine lahko sodelu- aruženi svetovni konferenci o radiokomunikacijah. 

8. člen 
Skupščina za radiokomunikacije 

irn®rnnkUPiČ'na za radiokomun'kacije obravnava in, če je 
»kladi, ' lzdaia priporočila k vprašanjem, ki so bila sprejeta 
lr"eren^ n,en'mi postopki ali ko so ji bila naložena s strani 
•"teren Pooblaščenih predstavnikov, katerekoli druge nce, Sveta ali Odbora za radijsko regulativo. 

na št. 129 zgoraj mora skupščina za radiokomu- Glede >ci|e: 

""idu °k/avnava" poročila študijskih skupin, izdelana 
''"iti nc 1^7 ,e Konvencije, in potrditi, preoblikovati ali snutke priporočil, ki so vključena v teh poročilih; 

;3 J u 

?aP°^'evaie potrebo, da je treba zahtevke po sredstvih 
" ®"8(fa r>h čim niž'0, sPreie,i program dela, ki izhaja iz 

'l"o„ °Ds,oječih in iz novih vprašanj, ter določiti prednost, 
'VLpredvidene finsinčne posledice in časovne roke za nl® njihovih študij; 
j ^ 
Ji 132 Jn ladu s potrjenim delovnim programom, kot izhaja 
Vi,;??.rai'.od!oeati 0 Potrebi po vzdrževanju, ukinitvi ali 

ki oa stL,d'jskih skupin in vsaki od njih zastaviti vpraša- 93 mora preučiti; 

;or je mogoče, združiti vprašanja, ki so zanimiva iFt$>"k 
'"'svaniV razv°ju, da bi jim tako olajšali udeležbo pri niu teh vprašanj; 
5 (5j 
iah,gv

V®,ova,i o zadevah iz njene pristojnosti kot odgovor B svetovne konference o radiokomunikacijah; 
® (6) 

,, rH6ati °ruieni svetovni konferenci o radiokomunikacijah 
'Ni re£ Napredovanju zadev, ki bi jih lahko vključili na 

"odočih Konferenc o radiokomunikacijah. 
3. 

radiokomunikacijah predseduje oseba, ki 
ji 'aspH 3 države' v kateri poteka zasedanje, ali oseba, asama r?n'e poteka na sedežu Zveze, ki jo izvoli skupš- |UMa. PredRortnit,.  ]-.„■! ili ^"13 D * 1 •« t. v eto, rv i ju i^vuii of\U|Jb~ 
f^ina edsedr,iku pomaga podpredsednik, ki ga izvoli 

"®9'jske konference o radiokomunikacijah 

!i° "Sebi/6? re9')skih konferenc o radiokomunikacijah 
n^neni9 specifična vprašanja o radiokomunikacijah a'iv0 j značaja, vključno z navodili Odboru za radijsko Uradu za radiokomunikacije v zvezi z njunimi 

6°Vf>lec, št. 34 

dejavnostmi v zvezi z zadevno regijo, pod pogojem, da takšna 
navodila niso v nasprotju z interesi drugih regij. Takšna Kon- 
ferenca lahko razpravlja le o zadevah, ki so na njenem dnev- 
nem redu. Določbe iz 73 št. od 118 do 123 te Konvencije 
veljajo tudi za regijske konference o radiokomunikacijah, 
vendar le za Članice iz teh regij. 

10. člen 
Odbor za radijsko regulativo 

139 1. Odbor sestavlja devet članov, ki jih izvoli Konferenca 
pooblaščenih predstavnikov. 

140 2. Poleg nalog, ki so določene v 14. členu Ustave, obrav- 
nava Odbor tudi poročila direktorja Urada za radiokomunika- 
cije o preiskavah škodljivega motenja, ki so bile opravljene na 
zahtevo ene ali več zainteresiranih uprav in v zvezi s tem 
oblikuje tudi ustrezno mnenje. 

141 3. Dolžnost članov Odbora je, da kot svetovalci sodelu- 
jejo na Konferencah in skupščinah o radiokomunikacijah. 
Dolžnost predsednika in podpredsednika Odbora oziroma 
njunih imenovanih zastopnikov je, da se kot svetovalci udele- 
žijo Konferenc pooblaščenih predstavnikov. V vseh teh prime- 
rih člani, ki imajo te dolžnosti, ne smejo sodelovati na teh 
Konferencah kot člani svojih državnih delegacij. 

142 4. Zveza pokriva samo potne stroške, dnevnice in zavaro- 
valne stroške, ki so jih imeli člani Odbora med izvajanjem 
svojih nalog za Zvezo. 

143 5. Delovna ureditev Odbora je naslednja: 

144 (1) Člani Odbora izmed sebe izvolijo predsednika in pod- 
predsednika za obdobje enega leta. Po tem roku predsednika 
vsako leto nasledi podpredsednik, hkrati pa se izvoli novega 
podpredsednika. V odsotnosti predsednika in podpredsed- 
nika izvolijo člani za ta čas izmed sebe začasnega predsed- 
nika Odbora. 

145 (2) Odbor se običajno sestane do štirikrat letno, navadno 
na sedežu Zveze, na seji morata sodelovati vsaj dve tretjini 
članov in svoje naloge lahko izvaja tudi s sodobnimi komuni- 
kacijskimi sredstvi. 

146 (3) Odbor se mora potruditi, da svoje odločitve sprejema 
soglasno. Če mu to ne uspe, potem bo odločitev veljavna le, 
če zanjo glasujeta vsaj dve tretjini članov Odbora. Vsak član 
Odbora ima le en glas, glasovanje preko pooblaščenca ni 
dovoljeno. 

147 (4) Odbor lahko sprejema takšne notranje dogovore, kot 
se mu zdijo potrebni, v skladu z določbami Ustave, te Konven- 
cije in Pravilnika o radiokomunikacijah. Takšni dogovori 
morajo biti objavljeni kot del Poslovnika Odbora. 

11. člen 
Študijske skupine za radiokomunikacije 

148 1. Študijske skupine za radiokomunikacije ustanavlja 
skupščina za radiokomunikacije. 

149 2. (1) Študijske skupine za radiokomunikacije preučujejo 
vprašanja in pripravljajo osnutke priporočil o zadevah, ki so 
jim bile naložene v skladu z določbami 7. člena te Konvencije. 
Te osnutke priporočil pošljejo v potrditev skupščini za radi- 
okomunikacije oziroma med dvema takšnima skupščinama 
po pošti upravam v skladu s postopki, ki jih je sprejela skupš- 
čina. Priporočila, sprejeta na prvi ali drugi način, imajo enako 
veljavnost. 

150 (2) Preučevanje gornjih vprašanj se mora v skladu s št. 
158 spodaj osredotočiti na: 

151 a) uporabo radiofrekvenčnega spektra v zemeljskih in 
vesoljskih radio komunikacijah in v krožnici geostacionar- 
nega satelita; 

152 b) značilnosti in delovanje radijskih sistemov; 
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153 c) delovanje radijskih postaj; 

154 d) vidike radiokomunikacij v zadevah v zvezi z nezgo- 
dami in varnostjo; 

155 (3) Na splošno te študije ne zajemajo ekonomskih vpra- 
šanj, vendar pa lahko upoštevajo ekonomske dejavnike, kadar 
vključujejo primerjavo tehničnih alternativ. 
156 3. Študijske skupine za radiokomunikacije opravljajo tudi 
pripravljalne študije v zvezi s tehničnimi, operativnimi in 
postopkovnimi zadevami, ki jih morajo preučiti svetovne in 
regijske konference o radiokomunikacijah ter izdelati o njih 
elaborate v skladu z delovnim programom, ki je bil v zvezi 
s tem sprejet na skupščini za radiokomunikacije, oziroma po 
navodilih Sveta. 

157 4. Vsaka študijska skupina mora pripraviti poročilo za 
skupščino o radiokomunikacijah, v katerem navaja napredek 
pri delu, priporočila, sprejeta v skladu s posvetovalnim 
postopkom iz št. 149 zgoraj, in osnutek vseh novih ali spreme- 
njenih priporočil, ki jih bo obravnavala skupščina. 

158 5. Upoštevajoč št. 79 Ustave, naloge, navedene v št. od 
151 do 154 zgoraj ter v št. 193 v tej Konvenciji, ki se nanašajo 
na Sektor za standardizacijo telekomunikacij, nenehno pre- 
verjata Sektor za radiokomunikacije in Sektor za standardiza- 
cijo telekomunikacij, zato da bi dosegli skupen dogovor 
o spremembah pri razdeljevanju preučevanih zadev. Oba Sek- 
torja morata tesno sodelovati in sprejemati postopke za vode- 
nje preverjanja ter za iskanje pravočasnih in učinkovitih dogo- 
vorov. Če dogovor ni dosežen, se lahko zadeve preko Sveta 
pošljejo v obravnavo na Konferenco pooblaščenih predstav- 
nikov. 

159 6. Študijske skupine za radiokomunikacije morajo med 
svojim preučevanjem posvetiti pozornost preučevanju vpra- 
šanj in oblikovanju priporočil, ki so neposredno povezana 
z vzpostavitvijo, razvojem in izboljšanjem telekomunikacij 
v državah v razvoju, tako na regionalni kot na mednarodni 
ravni. Pri opravljanju svojega dela morajo upoštevati delo, ki 
ga izvajajo državne, regionalne in druge mednarodne organi- 
zacije, ki se ukvarjajo z radiokomunikacijami, in z njimi sode- 
lovati, pri tem pa se morajo zavedati potrebe Zveze, da obdrži 
svoj vodilni položaj na področju telekomunikacij. 

160 7. Zaradi lažjega pregleda delovanja v Sektorju za radio- 
komunikacije je treba sprejeti ukrepe za spodbujanje sodelo- 
vanja in koordinacije z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo 
z radiokomunikacijami ter s Sektorjem za standardizacijo 
telekomunikacij in s Sektorjem za razvoj telekomunikacij. 
Skupščina za radiokomunikacije mora določiti posamične 
dolžnosti, pogoje sodelovanja in pravila za izvajanje teh 
ukrepov. 

12. člen 
Urad za radiokomunikacije 

161 1. Direkotor Urada za radiokomunikacije organizira in 
koordinira delo Sektorja za radiokomunikacije. Naloge Urada 
so dodatno določene tudi v določilih Pravilnika o radiokomu- 
nikacijah. 

162 2. Direktor mora še posebej: 

163 (1) v zvezi s Konferencami o radiokomunikacijah: 

164 a) koordinirati pripravljalna dela študijskih skupin in 
Urada, sporočati Članicam rezultate teh pripravljalnih del, 
zbirati njihove pripombe in konsolidirano poročilo poslati 
Konferenci, ki lahko vključi predloge regulativne narave; 

165 b) z vso pravico, vendar le kot svetovalec, sodelovati pri 
posvetovanjih skupščine za radiokomunikacije ter študijskih 
skupin za radiokomunikacije. Direktor mora izvesti vse 
potrebne priprave za Konference o radiokomunikacijah ter za 
srečanja Sektorja za radiokomunikacije ob posvetovanju 
z Generalnim sekretariatom v skladu s št. 94 te Konvencije, po 
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potrebi pa tudi z drugimi Sektorji Zveze, pri izvajanju te' ti 
priprav pa mora spoštovati napotke (direktive) Sveta; 

166 c) zagotoviti pomoč državam v razvoju pri njihovih P" 
pravah na Konference o radiokomunikacijah. 

167 (2) v zvezi z Odborom za radijsko regulativo: r 
168 a) pripraviti in predložiti v potrditev Odboru za r^'i5 

regulativo osnutek Poslovnika; med drugim morajo bitiva 

vključene tudi obračunske metode in podatki, potrebni 
uporabo določb iz Pravilnika o radiokomunikacijah; 

169 b) vsem Članicam Zveze razdeliti Poslovnik Odbora 
zbrati pripombe, ki jih pošiljajo njihove vlade; 

170 c) obdelati informacije, ki jih dobi od vlad, z upoi ,na!* ustreznih določb Pravilnika o radiokomunikacijah in reg|0' 
nih dogovorov, in jih po potrebi pripraviti tako, da so prin"6 

za objavo; 

171 d) uporabljati Poslovnik, ki ga potrdi Odbor, priP^'!^ 
objaviti ugotovitve, ki temeljijo na tem Poslovniku, ter 0°nM 
posredovati katerikoli pregled ugotovitev, ki ga zahteva " 
vlada in ki jih ni mogoče rešiti z uporabo Poslovnika; 

172 e) v skladu z ustreznimi določbami Pravilnika o ra(^i 
munikacijah izvajati urejeno zapisovanje in registracijo 0» 

10, s tem PoV„j«i .dni !j Ijevanja frekvenc, in kjer je to potrebno, „   r n(F 
orbitalnih karakteristik, ter posodabljati Glavni mednaro 
register frekvenc; pregledovati vpise v omenjeni re9' 
zaradi dodajanja ali ukinjanja, če je to potrebno, ,is<ih

HLo- 
vene, ki ne odražajo dejanske uporabe frekvenc, in to v °°* 
voru z zadevno upravo; 

173 f) pomagati pri razreševanju primerov škodljivega"^ 
nja, če to zahteva ena ali več prizadetih vlad, ter po P0' $ 
opraviti preiskave in pripraviti poročilo, ki ga bo Pre 

Odbor in vanj vključiti priporočila zadevnim upravam; 

iniW 

ili 

»o 

174 g) nastopati kot Izvršilni sekretar uprave; 

175 (3) koordinirati delo študijskih skupin za radiokor*1^ 
cije in odgovarjati za organizacijo tega dela; 

176 (4) ter izvajati naslednje zadeve: 

177 a) izvajati študije za svetovanje Članicam glede uP°Sj^ 
največjega možnega števila radijskih kanalov v tistih °j( 
spektra, kjer bi se lahko pojavile škodljivo motenje, ter g J 
enakopravne, učinkovite in gospodarne uporabe krožni0* ^ 
stacionarnih satelitov, upoštevaje pri tem potrebe čla" tu 
zahtevajo pomoč, specifične potrebe držav v razvoju. P 
tako pa tudi poseben geografski položaj določenih držav 

178 b) s Članicami si izmenjevati podatke v strojno be[Uf 
ali drugih oblikah, pripravljati in stalno posodabljati vse o ^ 
mente in podatkovne zbirke (baze) v Sektorju za radioko"! ■ 
kacije ter z Generalnim sekretarjem po potrebi urediti V*.^ 
njihovo objavo v delovnih jezikih Zveze v skladu s »t 
Ustave; 

J J 

179 c) vzdrževati take bistvene zapise, kot so zahtevani 

180 d) svetovni konferenci o radiokomunikacijah P^'V*1 

poročilo o delovanju Sektorja za radiokomunikacU m 
obdobje od zadnje konference; če svetovna konfe'^ 
o radiokomunikacijah ni načrtovana, pošlje poročilo 
letno obdobje po zadnji konferenci Svetu in Članicam Z» 

181 e) pripraviti oceno proračuna na podlagi strošk^t 
M potrebe Sektorja za radiokomunikacije in jo preko 

nega sekretarja poslati v obravnavo Koordinacijskem" 
teju zaradi vključitve v proračun Zveze; 

182 3. Direktor izbira tehnične in administrativne kadre 
v okviru proračuna, kot ga je potrdil Svet. V dogovoru * jfllj, 
torjem Generalni sekretar nato razporedi tehnično in a° 

poročevalec, 

«n 

'Sit 



M? osebie- Končno odločitev o sprejemu na delo ali 'vi ima v rokah Generalni sekretar. 

iV**u Ustave in te Konvencije mora direktor, če je to 
j0rtl°n ^a9?,ov',i tehnično podporo Sektorju za razvoj 

koK 
rt 
zs r*a standardizacijo telekomunikacij 

13. člen 

'°Vna konferenca za standardizacijo telekomunikacij 

knjj s^adu s št. 104 Ustave se skliče svetovna konferenca 
acii°' da preuči specifične zadeve v zvezi s stari- no telekomunikacij. 

in ■« za'5ra^ania' ki nai bi jih obravnavala svetovna konfe- 
m leta s!andardizacijo telekomunikacij, na katerih bodo 
ka WPriP0r0či'a' so tis,a' ki 'ih 'e sPrejela Konferenca enih predstavnikov v skladu s svojimi postopki ali so 

6 druge Konference ali Svei. 

^skladu s št. 104 Ustave mora Konferenca: 

ini ^na^vnavati poročila študijskih skupin, ki so bila pri- 
2av ■ •adu s te Konvencije, ter potrditi, spreme- niti osnutke priporočil, zapisanih v teh poročilih; 

{||f*Vedai°č se, da je treba zahteve do sredstev Zveze 
lagi 'm manjše, potrditi delovni program, ki je nastal na 
(iti Drn obstoječih vprašanj in novih vprašanj, ter 

nost. nujnost, oceno finančnih obremenitev in °ke za dokončanje študij; 
C) ^ 
!9ora*'r°m na Potrjeni delovni program, ki izhaja iz št. lovjj'.odločati 0 Potrebi PO vzdrževanju, ukinitvi ali 
*i jih rr,„uc'ijskih skupin ter vsaki od njih določiti vpraša- m°ra preučiti; 

er*ibn1a k°likor je to mogoče, vprašanja, ki so 
'ovanf Za države v razvoju, da bi tako olajšali njihovo anl0 Pri teh študijah; 

C^navati in potrditi poročilo direktorja o dejavno- 
Ja od zadnje konference dalje. 

14. člen 

skupine za standardizacijo telekomunikacij 

,j( lre!i{u^
d'iske skupine za standardizacijo telekomunika- 

leyah V° vPraSanja in pripravljajo osnutke priporočil 
^icijo T

S° ')i'e Ponesene nanje v skladu s 13. členom te S'enćj' e osnutke morajo poslati v potrditev svetovni 
i tat/9 standardizacijo telekomunikacij oziroma med 
°Pki i"1™3 konferencama po pošti vladam v skladu leia n' je sprejela Konferenca. Priporočila, ki so bila a Prvi ali drugi način, so enako veljavna. 

(J)j ^ ' 
| 'iti tehnik0 skupine morajo v skladu s št, 195 spodaj 

Dfipo^P.?' °Perativna in tarifna vprašanja in pripraviti ■I SvB
r,° a s stališča standardizacije telekomunikacij 

t % si« ■ vključno s priporočili o medsebojni povezavi 
' °$tih k™ov v iavn'h telekomunikacijskih omrežjih ter 

!% in' i'11 niorajo imeti takšne medsebojne povezave, 
j Scjje °Perativna vprašanja, ki so specifična za radioko- 

predena v št. od 151 do 154 te Konvencije, so 

"nT 

'jnosti Sektorja za radiokomunikacije. 

>C0
Ka ®,udijska skupina mora pripraviti poročilo za 

fiavesf? standardizaciji telekomunikacij, v katerem 
jNovai'1. Po'ek dela, priporočila, sprejeta v skladu 

I Sli pn
nirn Postopkom iz št. 192 zgoraj, ter vse osnutke 

8r«nCa 
prav|jenih priporočil, ki naj bi jih obravnavala 

  
8/ec, št. 34 

195 2. Sektor za standardizacijo telekomunikacij in Sektor za 
radiokomunikacije morata ves čas preverjati vse naloge, 
navedene pod št. 193 zgoraj ter od št. 151 do 154 te Konven- 
cije ter ob upoštevanju določb iz št. 105 Ustave, ki so v zvezi 
s Sektorjem za radiokomunikacije, in o vseh spremembah 
razdeljevanja preučevanih zadev doseči skupen dogovor. Oba 
Sektorja morata tesno sodelovati in sprejemati postopke za 
izvajanje takšnih pregledov ter svoje dogovore sprejemati 
pravočasno in učinkovito. Če dogovora ne dosežeta, gre 
lahko zadeva preko Sveta na Konferenco pooblaščenih pred- 
stavnikov, ki nato odločajo o njej. 

196 3. Med pripravljanjem študij morajo študijske skupine za 
standardizacijo telekomunikacij paziti na preučevanje vpra- 
šanj in na oblikovanje mnenj, ki so neposredno povezana 
z ustanavljanjem, razvojem in izboljševanjem telekomunikacij 
v državah v razvoju, tako na regionalni kot na mednarodni 
ravni. Pri opravljanju svojega dela morajo spoštovati delo 
državnih, regijskih in drugih mednarodnih organizacij za 
standardizacijo ter sodelovati z njimi, pri tem pa se morajo 
zavedati potrebe Zveze, da ohrani svojo vodilno vlogo na 
področju svetovne standardizacije telekomunikacij. 

197 4. Sprejeti je treba takšne ukrepe za spodbujanje sodelo- 
vanja in koordiniranja z drugimi organizacijami, ki se ukvar- 
jajo s standardizacijo telekomunikacij, in s Sektorjema za 
radiokomunikacije in za razvoj telekomunikacij, s katerimi bi 
olajšali ocenjevanje dejavnosti v Sektorju za standardizacijo 
telekomunikacij. 

15. člen 
Urad za standardizacijo telekomunikacij 

198 1. Direktor Urada za standardizacijo telekomunikacij 
organizira in koordinira delo Sektorja za standardizacijo tele- 
komunikacij. 

199 2. Direktor mora še posebej: 

200 a) letno posodabljati delovni program, ki ga je potrdila 
svetovna konferenca za standardizacijo telekomunikacij, po 
posvetovanju s predsedniki študijskih skupin za standardiza- 
cijo telekomunikacij; 

201 b) sodelovati po položaju, vendar v vlogi svetovalca, na 
posvetovanjih svetovnih konferenc za standardizacijo teleko- 
munikacij in študijskih skupin za standardizacijo telekomuni- 
kacij. Po posvetovanju z Generalnim sekretariatom pripravi 
direktor vse potrebno za Konference in srečanja Sektorja za 
standardizacijo telekomunikacij v skladu s št. 94 te Konven- 
cije, po potrebi pa se posvetuje še z drugimi Sektorji Zveze, 
upoštevaje navodila Sveta v zvezi s temi pripravami; 

202 c) obdelati informacije, ki jih je prejel od uprav/vlad 
v skladu z ustreznimi določbami mednarodnega pravilnika 
o telekomunikacijah ali sklepov svetovne konference o stan- 
dardizaciji telekomunikacij, po potrebi pa jih pripraviti tudi 
v obliki, primerni za objavo; 

203 d) s Članicami izmenjati podatke v obliki, primerni za 
strojno obdelavo, in v drugih oblikah, pripraviti in po potrebi 
posodabljati vse dokumente in podatkovne zbirke (baze) Sek- 
torja za standardizacijo telekomunikacij in če je potrebno, 
z Generalnim sekretarjem pripraviti vse za njihovo objavo 
v delovnih jezikih Zveze v skladu s št. 172 Ustave; 

204 e) svetovni konferenci za standardizacijo telekomunika- 
cij poslati poročilo o delovanju Sektorja od zadnje Konfe- 
rence dalje; Svetu in Članicam Zveze mora prav tako poslati 
podobno poročilo, ki pokriva obdobje dveh let od zadnje 
Konference, razen če vmes ni bila sklicana druga Konferenca; 

205 f) pripraviti oceno proračuna na stroškovni podlagi za 
potrebe Sektorja za standardizacijo telekomunikacij ter ga 
poslati Generalnemu sekretarju za obravnavo v Koordinacij- 
skem komiteju in za vključitev v proračun Zveze. 

206 3. Direktor izbira tehnično in administrativno osebje 
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Urada za standard izacijo telekomunikacij v okviru proračun- 
skih sredstev, kot jih potrdi Svet. Tehnično in administrativno 
osebje v dogovoru z direktorjem namešča Generalni sekretar. 
Prav'tako ima Generalni sekretar tudi odločilno besedo pri 
sprejemanju ali odpuščanju z dela. 

207 4. Direktor po potrebi v okviru Ustave in Konvencije 
zagotavlja tudi potrebno tehnično podporo Sektorju za razvoj 
telekomunikacij. 

7. DEL 

Sektor za razvoj telekomunikacij 

16. člen 

Konference o razvoju telekomunikacij 

208 1. V skladu s št. 118 Ustave imajo Konference o razvoju 
telekomunikacij naslednje naloge: 

209 a) svetovne konference o razvoju telekomunikacij dolo- 
čajo delovne programe in usmeritve za določanje vprašanj in 
prednostnih nalog za razvoj telekomunikacij ter določajo 
smeri in vodila za delovne programe Sektorja za razvoj teleko- 
munikacij. Po potrebi lahko ustanovijo tudi študijske skupine; 

210 b) regijske konference o razvoju telekomunikacij lahko 
svetujejo Uradu za razvoj telekomunikacij v zvezi s specifič- 
nimi telekomunikacijskimi zahtevami in značilnostmi dolo- 
čene regije, prav tako pa lahko pošljejo priporočila na sve- 
tovne konference o razvoju telekomunikacij; 

211 c) Konference o razvoju telekomunikacij morajo določiti 
cilje in strategije za uravnotežen razvoj telekomunikacij po 
vsem Svetu in po regijah, pri tem pa morajo še posebej 
upoštevati razširjanje in modernizacijo omrežij in služb 
v državah v razvoju in tudi sprostitev virov sredstev, potrebnih 
v ta namen. Konference so tudi pristojno mesto za preučeva- 
nje politike, organizacijskih, upravljalskih, regulativnih, teh- 
ničnih in finančnih vpsašanj ter z njimi povezanih vidikov, 
vključno z določitvijo in uporabo novih virov financiranja; 

212 d) svetovne in regijske konference o razvoju telekomuni- 
kacij morajo v okviru svojih pristojnosti obravnavati poročila, 
ki so jim bila izročena, in oceniti delovanje Sektorja; prav tako 
lahko obravnavajo tudi vidike razvoja telekomunikacij z zvezi 
z dejavnostmi drugih Sektorjev Zveze 

213 2. Direktor Urada za razvoj telekomunikacij mora pripra- 
viti osnutek dnevnega reda Konferenc o razvoju telekomuni- 
kacij, ki ga nato Generalni sekretar izroči v odobritev Svetu 
v soglasju z večino članic Zveze, če gre za svetovne konfe- 
rence, oziroma v soglasju z večino Članic Zveze iz določene 
regije, če gre za regijske konference, kot je to določeno v št. 
47 te Konvencije. 

17. člen 

študijske skupine za razvoj telekomunikacij 

214 1. Študijske skupine za razvoj telekomunikacij se ukvar- 
jajo s specifičnimi vprašanji s področja telekomunikacij, ki so 
splošnega pomena za države v razvoju, vključno z zadevami, 
ki so naštete v št. 211 zgoraj. Takšne študijske skupine so po 
številu omejene, ustanovljene le za omejeno obdobje, odvisne 
od dosegljivih sredstev, imajo specifičen obseg pooblastil 
o vprašanjih in zadevah, ki so prednostne za države v razvoju 
in morajo biti usmerjene v določeno nalogo. 

215 2. Sektorji za radiokomunikacije, standardizacijo teleko- 
munikacij in za razvoj telekomunikacij morajo, upoštevajoč 
št. 119 Ustave, nenehno nadzorovati zadeve, ki so v preučeva- 
nju, in doseči dogovor glede razporejanja dela, izogibanja 
podvajanju naporov in glede izboljšanja koordinacije. Sektorji 
morajo pravočasno in učinkovito uveljaviti postopke za tak- 
šen nadzor in doseči tak dogovor. 

18. člen 

Urad za razvoj telekomunikacij in Svetovalni odbor 

216 1. Direktor Urada za razvoj telekomunikacij organizira ((j 
koordinira delo Sektorja za razvoj telekomunikacij. 

217 2. Direktor mora še posebej: iiji 
218 a) po položaju, vendar le kot svetovalec, sodelov^tj^JOst 
posvetovanjih Konferenc i renc o razvoju telekomunikacij,er • 
skih skupin za razvoj telekomunikacij. Direktor pripraVI w " 
potrebno za Konference in srečanja Sektorja za razvoj tel®. ^ 
munikacij po posvetovanju z Generalnim sekretari3■ w 
v skladu s št. 94 te Konvencije, po potrebi tudi po P0®^. 
z drugimi Sektorji Zveze, pri izvajanju teh priprav pa m ™ 
upoštevati navodila Sveta; , 

219 b) z uporabo ustreznih sklepov in odločitev 
pooblaščenih predstavnikov in Konferenc o razvoju 
munikacij obdelati informacije, ki jih je prejel od uprav* 
jih po potrebi primerno pripraviti za objavo v tisku; 

Konfe^" 
tel®'11' "ni 

r/vlad. 

. Uj|(| g 
220 c) s Članicami izmenjati podatke v strojno berljivi .o ^ v 
in v drugih oblikah, pripraviti in po potrebi obnavlja'' ( 
dokumente ali podatkovne zbirke (baze) Sektorja za <■^ « 
telekomunikacij in jih z Generalnim sekretarjem ustr ; r; 
pripraviti za objavo v delovnih jezikih Zveze v skladu s »'■ ^ 

221 d) v sodelovanju z Generalnim sekretariatom in drU jj ^ 
Sektorji Zveze zbrati in pripraviti za objavo tako tehniićfl^ 4 
administrativne informacije, ki bi bile lahko še p?h0vitp0

a 

koristne za države v razvoju kot pomoč za izboljšanje n)1" „ , s 

telekomunikacijskih omrežij. Opozoriti jih je treba tuoj n 

možnosti, ki jih ponujajo mednarodni programi pod P°K j 
teljstvom Združenih narodov; 

de 

Ustave; 

,osl''l *' nO' 222 e) svetovni konferenci o razvoju telekomunikacij 
poročilo o dejavnostih Sektorja od zadnje Konferenc«' ( * 
podobno poročilo za obdobje dveh let po zadnji Kon,e 

mora direktor poslati tudi Svetu in Članicam Zveze; j 

223 f) pripraviti oceno proračuna na stroškovni P^gVifsiai 
potrebe Sektorja za razvoj telekomunikacij in jo poslati ,. »i 
ralnemu sekretarju za obravnavo v Koordinacijskem 00 e 

ter za vključitev v proračun Zveze. 

224 3. Direktor dela skupinsko z drugimi izvoljenimi 
onarji, da se take •"—■i*— »inne'- m < 
pri spodbujanju razvoja telekomunikacij, in 0P'°"y}\& 

"e 
It 

r 

pri spoaDujanju razvoja teieKomuniKacij, in uc |<|iC 
potrebne priprave z direktorjem določenega urada za ® j 
vanje informativnih sestankov o dejavnostih zadevnega 
torja. 

225 4. Na zahtevo zainteresiranih Članic rndra 
pomoči direktorjev drugih urddov in, če je treba, s r- t( 
Generalnega sekretarja preučiti in dajati nasvete v zvezi 
komunikacijskimi težavami v njihovih državah; v PrirT,% 
gre za primerjavo tehničnih alternativ, je potrebno up°s 

tudi gospodarske dejavnike. 9 

226 5. Direktor izbira tehnično in administrativno i/j L 
Urada za razvoj telekomunikacij v okviru proračuna, ^ 
potrdil Svet. Generalni sekretar namešča osebje v do9 ^ 
z direktorjem. Končne odločitve glede namestitve ali °ov ng 
so v rokah Generalnega sekretarja. tu , 

m 1sl 227 6. Direktor po posvetu z Generalnim sekretarje"' je 
novi Svetovalni odbor za razvoj telekomunikacij in ,r^.$ ti. 
njene člane. Odbor sestavljajo osebe, ki imajo širok 'n 'rstn, 
vreden presek interesov in izkušenj v razvoju telekomu"^ 
in člani tega Odbora izmed sebe izvolijo predsednika J\,, 
svetuje direktorju, ki se udeležuje njegovih sestankov, ^jtij 
prednostnih nalog in strategije dejavnosti Zveze na P°~J ij 

Vi 

'ICi 

razvoja telekomunikacij. Med drugim priporoča tudi KO" uruyim pupuiuuci IM 

za spodbujanje sodelovanja in koordinacije z drugim'0 

zacijami, ki se zanimajo za razvoj telekomunikacij. 

'i Vg 
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del 

'olotbi '®. ki veljajo za vse tri Sektorje 

19. člen 
Me|ovanje nevladnih ustanov in organizacij v dejavnostih 

Zveze 

Jie ^enera|ni sekretar in direktorji uradov spodbujajo n 'Rovanje naslednjih ustanov in organizacij v dejav- 
udj veze: 

V* !j g\ . 
e^'iisk h "Prav'ja'skih agencij, znanstvenih ali indu- 
ito|t itrdl or9anizacij ter finančnih ali razvojnih inštitucij, ki jih 
vel« ~ 
no*(l 

,)6^
dru9ih ustanov, ki se ukvarjajo s telekomunikacijskimi arTii in ki jih potrdi zadevna Članica; 

e1*0"Unika
r®9'iskih in drugih mednarodnih organizacij za teleko- ij ii I®, standardizacijo, finance ali razvoj. 

Jj p j. , 
!annu lre-ori' uPrav vzdržujejo tesne delovne stike s tistimi 
>v d ■ 'in or9anizacijami, ki so pooblaščene za sodelova- nji javnostih enega ali več Sektorjev Zveze. 
3 3 W 

jzPi Ofaj' vMko prošnjo neke ustanove, navedene v št. 229 
'^oioth ^ racia sodelovala Pri delu Sektorja v skladu 
SČIS, 

g/3'1"- 

*?ak0 prošnjo neke ustanove, navedene v št. 233 
lovilo«'K'.i° Voži zadevna Članica, se obravnava v skladu 
li "l 0Snia

P i'h določi Svet. Svet nato preveri, ali je takšna 
rovi v skladu z navedenimi postopki. 

^ako prošnjo neke ustanove ali organizacije, nave- 
dli' 1 te j? ^31 zgoraj (razen tistih, ki so navedene v št. 260 in 
iflliffekt! PnvenciieV 7a snrielnvanie nri delu Sfiktnria ie treba 

bi A 
|6vna^rT1i ^steve in te Konvencije, in ki jo je potrdila itarju

a C|anica, mora slednja posredovati Generalnemu se- 

1 zadevna Članica; 

lati'S|ati Pnvencije), za sodelovanje pri delu Sektorja je treba 
■e«: 1ostnra.6neralnemu sekretarju in jo obravnavati v skladu PK|. ki jih je določil Svet. 

' 6. 
gi toS^0 Pro®ni° neke organizacije, navedene od št. 260 

5 konvencije, za sodelovanje pri delu Sektorja je treba 
bo' isi(e ^

eneralnemu sekretarju, organizacijo pa vključiti na 
' "avedene v št. 237 spodaj. 

i*clt9io^ienera'ni sekretar mora sestaviti in voditi spiske vseh 
tffll »262 , °r9anizacij, navedenih v št. od 229 do 231 in od 260 

vi lu v '® Konvencije, ki so pooblaščene za sodelovanje pri 
■lit« ra2p0 19a Sektorja, v določenih razmikih pa mora objaviti 
SCkf9a yr

S'f' ,e spiske vsem Članicam ter direktorju zadev- 
titi Slednji mora takšne ustanove in organizacije 0 dejavnosti v zvezi z njihovimi prošnjami. 

'oi|,'-237S,anove in organizacije, ki so na navedenih spiskih 
(8*Soji 2

29°raj, se imenujejo tudi »članice« Sektorjev Zveze; 
1,1 čif n'i,10V0 sodelovanje v Sektorjih pa so določeni 

:0va ^eric v • č'enu ter v drugih ustreznih določbah te 
''e- Zanje ne veljajo določbe 3. člena Ustave. 

I« p. 
hznana upravljalska agencija lahko deluje v imenu 

-.,'d '° 'e Poznala, pod pogojem, da Članica o tem 
jyO' Qlrektorja zadevnega Urada. 

'0 Ve L. ^ 2a 
saka ustanova ali organizacija, ki je bila pooblaš- 

Jii s ®°delovanje pri delu Sektorja, ima pravico, da se 
1,5 6'aria D>Van'u °dpove tako, da obvesti Generalnega 

20. člen 
Vodenje dela študijskih skupin 

242 1. Skupščina za radiokomunikacije, svetovna konferenca 
za standardizacijo telekomunikacij in svetovna konferenca 
o razvoju telekomunikacij imenujejo predsednika in podpred- 
sednika za vsako študijsko skupino. Pri imenovanju predsed- 
nika in podpredsednika je treba še posebej paziti na zahteve 
pristojnosti in enakopravne geografske porazdelitve kakor 
tudi na potrebo po učinkovitejšem podpiranju sodelovanja 
držav v razvoju. 

243 2. Če tako zahteva delovna obremenitev katerekoli študij- 
ske skupine, lahko skupščina ali konferenca, če meni, da je to 
potrebno, imenuje dodatne podpredsednike, vendar običajno 
ne več kot skupno dva. 

244 3. Če predsednik študijske skupine v obdobju med 
dvema Skupščinama ali Konferencama zadevnega Sektorja 
ne more opravljati svojih nalog, imenovan pa je bil_ le en 
podpredsednik, slednji prevzame mesto predsednika. Če ima 
študijska skupina več kot enega podpredsednika, na svojem 
naslednjem sestanku izmed podpredsednikov izvoli novega 
predsednika, po potrebi pa izmed članov skupine tudi novega 
podpredsednika. Prav tako skupina izvoli novega podpred- 
sednika, če eden od podpredsednikov v določenem obdobju 
ne more opravljati svojih nalog. 

245 4. Študijske skupine opravljajo svoje delo kolikor je 
mogoče korespondenčno in pri tem uporabljajo sodobna 
komunikacijska sredstva. 

246 5. Direktor vsakega sektorskega urada pripravi splošen 
načrt srečanj študijskih skupin na podlagi sklepov pristojne 
Konference ali Skupščine, po posvetu z Generalnim sekretar- 
jem in po koordinaciji, ki jo zahtevata Ustava in Konvencija. 

247 6. Študijske skupine lahko same pridobivajo pri Članicah 
sprejem priporočil, ki so jih pripravile med dvema konferen- 
cama. Postopke, uporabljene za pridobitev takšnih spreje- 
mov, morajo pred tem potrditi pristojne Skupščine ali Konfe- 
rence. Tako sprejeta priporočila imajo enak status kot tista, ki 
so bila sprejeta na Konferenci sami. 

248 7. Po potrebi se lahko ustanovijo združene delovne sku- 
pine za preučevanje vprašanj, ki zahtevajo sodelovanje stro- 
kovnjakov iz več študijskih skupin. 

249 8. Direktor zadevnega Urada mora poslati končna poro- 
čila študijskih skupin vladam, organizacijam in ustanovam, ki 
sodelujejo v Sektorju. V poročilu mora biti spisek priporočil, 
ki so bila sprejeta v skladu s št. 247 zgoraj. Ta poročila morajo 
biti poslana, kolikor hitro je mogoče, v vsakem primeru pa 
tako, da jih naslovniki prejmejo vsaj mesec dni pred datumom 
pričetka naslednjega zasedanja zadevne Konference. 

21. člen 

Priporočila ene konference drugi 

250 1. Vsaka Konferenca lahko drugi Konferenci Zveze pošlje 
priporočila s področja, ki je v njeni pristojnosti. 

251 2. Takšna priporočila je treba pravočasno poslati Gene- 
ralnemu sekretarju, da jih lahko zbere, uskladi in posreduje 
naprej, kot je to določeno v št. 320 te Konvencije. 

22. člen 

'ng a.p° potrebi lahko takšno sodelovanje odpove tudi Odnosi med Sektorji in z mednarodnimi organizacijami 
. ^'9n M Tal^čna nHnr»woH 7a/^no \/aliati nn Hr»kr»n«*a- 13 *^anica' Takšna odpoved začne veljati po dokonča- 

li"^ "i 'etu °d dneva, ko je Generalni sekretar prejel u obvestilo. 

rji v$6 '®n®ralni sekretar izbriše s spiska ustanov in organi- 
*a s 6 us,an°ve in organizacije, ki niso več pooblaš- 

??®'°vanje pri delu Sektorja, v skladu s kriteriji in 
' ki jih določi Svet. 

ti °6evalec, št. 34 

252 1. Direktorji uradov se lahko po ustreznih posvetovanjih 
in uskladitvah, ki jih zahtevajo Ustava, Konvencija in odločitve 
pristojnih skupščin ali konferenc, dogovorijo, da bodo organi- 
zirali skupne sestanke študijskih skupin dveh ali treh Sektor- 
jev za pripravo osnutkov priporočil o vprašanjih skupnega 
pomena. Ta priporočila nato dostavijo pristojnim konferen- 
cam ali skupščinam določenih Sektorjev. 
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253 2. Konferenc ali zasedanj Sektorjev se lahko kot sveto- 
valci udeležijo Generalni sekretar, namestnik generalnega 
sekretarja, direktorji Uradov drugih Sektorjev ali njihovi 
zastopniki,1er člani Odbora za radijsko regulativo. Po potrebi 
lahko povabijo kot svetovalce tudi predstavnike Generalnega 
sekretariata ali drugih Sektorjev, ki menijo, da njihova prisot- 
nost drugače ni po trebna. 

254 3. Če je Sektor povabljen k sodelovanju na zasedanju 
neke mednarodne organizacije, je njegov direktor pooblaš- 
čen, da pripravi vse potrebno za sodelovanje v vlogi sveto- 
valca in da pri tem upošteva določbe iz št. 107 te Konvencije. 

II. POGLAVJE 

Splošne določbe o Konferencah 
23. člen 

Povabilo in sodelovanje na Konferencah pooblaščenih 
predstavnikov, če obstaja vlada gostiteljica 

255 1. Točen kraj in datum Konference se določita v skladu 
z določbami 1. člena te Konvencije in po posvetu z vlado 
gostiteljico. 

256 2. (1) Eno leto pred dnevom pričetka Konference mora 
vlada gostiteljica poslati vabilo vladi vsake Članice Zveze. 

257 (2) Ta vabila se lahko pošlje ali neposredno ali preko 
Generalnega sekretarja ali preko druge vlade. 

258 3. Generalni sekretar povabi naslednje organizacije, naj 
pošljejo svoje opazovalce: 

259 a) Združene narode; 

260 b) regijske telekomunikacijske organizacije, navedene 
v 43. členu Ustave; 

261 c) medvladne organizacije, ki upravljajo satelitske si- 
steme; 

262 d) specializirane agencije Združenih narodov in Medna- 
rodno agencijo za atomsko energijo. 

1 263 4. (1) Odgovori Članic morajo priti v roke vlade gostite- 
ljice vsaj mesec dni pred dnevom pričetka Konference, v njih 
pa morajo biti po možnosti navedeni vsi podatki o sestavi 
delegacije. 

264 (2) Te odgovore se lahko pošlje neposredno vladi gostite- 
ljici ali preko Generalnega sekretarja ali preko druge vlade. 

265 (3) Generalni sekretar mora dobiti odgovore organizacij 
in agencij, navedenih od št. 259 do 262 zgoraj, vsaj mesec dni 
pred pričetkom Konference. 

266 5. Generalni sekretariat in vsi trije Uradi Zveze se Konfe- 
rence udeležujejo v vlogi svetovalcev. 

267 6. Udeležba na Konferencah pooblaščenih predstavnikov 
je dovoljena: 

268 a) delegacijam; 

269 b) opazovalcem iz organizacij in agencij, ki so bili povab- 
ljeni v skladu s št. od 259 do 262 zgoraj. 

24. člen 
Povabila in sodelovanje na Konferencah o radiokomunika- 

cijah, če obstaja vlada gostiteljica 

270 1. Točen kraj in datum Konference se določita v skladu 
z določbami 3. člena te Konvencije po posvetovanju z vlado 
gostiteljico. 

271 2. (1) Za konference o radiokomunikacijah veljajo 
določbe iz št. od 256 do 265 te Konvencije. 
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272 (2) Članice Zveze morajo obvestiti priznane upravljals 
agencije o prejetih vabilih k sodelovanju na konferenci o 
okomunikacijah. 

273 3. (1) Vlada gostiteljica lahko v dogovoru s Svetom lalifl t 
njegov predlog obvesti tudi druge mednarodne organi« i 
poleg tistih, navedenih v št. od 259 do 262 te Konvencije, 
morda zanimajo, da bi na konferenco poslale opazov p 
v vlogi svetovalcev. 

274 (2) Zainteresirane mednarodne organizacije, 
v št. 273 zgoraj, morajo vladi gostiteljici poslati prosni 
sodelovanje v roku dveh mesecev po prejemu obvestila- 

275 (3) Vlada gostiteljica zbere vse prošnje, konferenca PJ 

sama odloči, ali bodo zainteresirane organizacije lahko s , 
lovale. 

276 4. Na Konferencah o radiokomunikacijah lahko si 
jejo: 

277 a) delegacije; 

278 b) opazovalci organizacij in agencij, navedenih v 5' ( 
259 do 262 te Konvencije; 

kiad" in 
279 c) opazovalci mednarodnih organizacij, sprejeti v s* ^ 
s št. od 273 do 275 zgoraj; 

280 d) opazovalci, ki zastopajo priznane upravljalske ...( 
cije, ki so pooblaščene v skladu z 19. členom te Konve j 
da lahko sodelujejo v študijskih skupinah za radiokomu ^ 
cije, in ki so jih kot take pooblastile zadevne Članice' 

ko#N 281 e) v vlogi svetovalcev tudi voljeni funkcionarji, ce * . 
renca obravnava zadeve, ki so v okviru njihovih pristojno 
člani Odbora za radijsko regulativo; 
282 f) opazovalci Članic Zveze, ki sodelujejo brez Pr' 
glasovanja na regijski konferenci o radiokomunikacija'1 

regije, ki ni tista, kateri pripadajo omenjene Članice. 

iViC 

25. člen jjrS 
Povabilo in sodelovanje na radiokomunikacijskih ® ijvfll 'if 
nah ter na Konferencah za standardizacijo in za I« 

telekomunikacij, če obstaja vlada gostiteljica 
inC 283 1. Točen kraj in datum vsake Skupščine ali K°nfe.r® pc' 

se določita v skladu z določbami 3. člena te Konvencij 
posvetu z vlado gostiteljico. 

284 2. Generalni sekretar mora po posvetu z direktni 
zadevnega Urada eno leto pred datumom pričetka skup' h 
ali konference poslati vabila: 

285 a) vladi vsake Članice Zveze; 
,1» 

286 b) ustanovam ali organizacijam, ki so v skladu ^S 
členom te Konvencije pooblaščene, da sodelujejo prl 

nostih zadevnega Sektorja; 
!lr 

287 c) regijskim telekomunikacijskim organizacijam 
navedene v 43. členu Ustave; 

288 d) medvladnim organizacijam, ki upravljajo sa' 
sisteme; 

Ki s*!, 

[teli'5 

289 e) drugim regijskim organizacijam ali drugim me' ( 
nim organizacijam, ki se ukvarjajo z zadevami, ki so v in' 
Skupščine ali Konference. 

290 3. Generalni sekretar mora poslati vabilo tudi na='-- 
organizacijam ali agencijam, naj pošljejo svoje opazov« 

291 a) Združenim narodom; 

292 b) specializiranim agencijam Združenih narodov ter 

narodni agenciji za atomsko energijo. 

'ki 

i. 



. Generalni sekretar mora prejeti odgovore vsaj mesec 
Pred datumom pričetka skupščine ali konference. Po 

j ^os!i naj bodo v odgovorih navedeni vsi podatki o sestavi 
i "a°ije ali predstavništva. 
t Id C 
g ^ Generalni sekretariat in voljeni funkcionarji Zveze se 

PSčine ali Konference udeležujejo kot svetovalci. 

e" Na Skupščini ali Konferenci lahko sodelujejo: 

'a) delegacije; 

a 'kuiopazova|ci organizacij ali agencij, ki so bili povabljeni 
, aa" s št. od 287 do 289 in od 291 do 292 zgoraj; 

j^P^dstavniki ustanov ali organizacij, navedenih v št. 

Hln. 26. člen 
Km. i? za sk"c a" Preklic svetovnih konferenc ali radi- un|kacijskih skupščin na zahtevo Članic Zveze ali na 

id predlog Sveta 
9 1 
t0e 

v naslednjih določbah so dcločeni postopki za sklic 
lu [L, ,6tovne konference o standardizaciji telekomunikacij 

ivnii! u med dvema Konferencama pooblaščenih pred- 
pon?'' ,er 28 določitev točnega kraja in datuma ali ir te? .!*a Preklic druge svetovne konference o radiokomu- 

o ali dnina Qlfiinft^ino 79 rariinknmunikflr.iifl. 1 ali druge skupščine za radiokomunikacije. 

tovn L Vsaka članica Zveze, ki bi rada gostila drugo 
nK erenco 0 standardizaciji telekomunikacij, mora 

tir. ,ves'iti Generalnega sekretarja in navesti predlagani 
i/ln'as Konference. 

rtinic'if° Prejemu podobnih prošenj od vsaj ene četrtine 
1 t|a„.ora Generalni sekretar o tem nemudoma obvestiti 
vin iiiICe preko najustreznejših telekomunikacijskih sred- 
r&d'ogor°S|ti'na'v Sestih ,ednih odgovorijo, ali se strinjajo 

se večina Članic, določena v skladu s št. 47 te 
jKn ..rl|e' v celoti strinja s predlogom, se pravi, da spreje- Hk0 Predlagani kraj kot čas, mora Generalni sekretar 

tov^Udoma preko najustreznejših telekomunikacijskih 
obvestiti vse Članice. 

^ anj? 'e sPrejet predlog, da Konferenca poteka drugje, 
8 ^veze' bo Generalni sekretar v soglasju n° vlado ukrenil vse potrebno za sklic Konference. 

večina Članic po določilih v št. 47 te Konvencije nI 
Vs6 J?red|oga v celoti (kraj in čas), mora Generalni sekre- 
v junice obvestiti o prejetih odgovorih in jih zaprositi, 

)ov0p " tednih po prejemu obvestila podajo dokončen 0 točki ali točkah nestrinjanja. 
(6\ Y 

'"a C,6 ,oćke bodo veljale kot sprejete, ko jih bo potrdila anic Zveze v skladu s št. 47 te Konvencije. 

^ Vsaka Članica; i Zveze, ki želi preklic druge svetovne 
Snik 0 radiokomunikacijah ali druge skupščine o radi- 

sAfon Ci'ah' mora 0 tem obvestiti Generalnega sekre- 
° a Gen 0mu P°d°bne zahteve od vsaj ene četrtine Članic % 8r ®ra'ni sekretar preko naujstreznejših telekomunika- 

o1 laj ®ds'ev o tem takoj obvestiti vse Članice In jih zapro- 
jsJijjjo ^stih tednih sporočijo, ali se s tem predlogom 

(2) (*» 
fNncn se većina članic, določena v skladu s št. 47 te 

*tn D'
e, strinja s predlogom, mora Generalni sekretar 

0'°bv« • najustreznejših telekomunikacijskih sredstev **9 n#» vse Članice, skupščina oziroma konferenca pa 9,0 Preklicani. 
^ P 

sot0pk1, navedeni v št. od 301 do 307 zgoraj, z izjemo 
^konf "Porabljajo tudi za predloge za sklic druge sve- ■arence o standardizaciji telekomunikacij ali za pre- 

V, e"«/ecf št. 34 

klic druge svetovne radiokomunikacijske konference ali 
druge radiokomunikacijske skupščine, ki jih je dal Svet. 

309 5. Vsaka Članica Zveze, ki bi rada sklicala svetovno 
konferenco o mednarodnih telekomunikacijah, mora to pred- 
lagati Konferenci pooblaščenih predstavnikov; dnevni red, 
točen kraj in čas takšne konference se določijo v skladu 
z določbami 3. člena te Konvencije. 

27. člen 
Postopek za sklic regijskih konferenc na zahtevo Članic 

Zveze ali na predlog Sveta 

310 V primeru regijske konference veljajo postopki, opisani 
v št. 300 do 305 te Konvencije samo za Članice zadevne regije. 
Če se Konferenca skliče na pobudo Članic te regije, potem 
zadostuje, da Generalni sekretar prejme enake prošnje od 
četrtine Članic iz tiste regije. Postopki, opisani v št. 301 do 305 
te Konvencije, veljajo tudi v primeru, če je pobudo za sklic 
takšne Konference dal Svet. 

28. člen 
Določbe za zasedanje Konference, če ni vlade gostiteljice 

311 V primeru, da je treba pripraviti konferenco brez vlade 
gostiteljice, veljajo določbe iz 23., 24. in 25. člena te Konven- 
cije. Generalni sekretar ukrene vse potrebno za sklic in orga- 
nizacijo Konference na sedežu Zveze po dogovoru z vlado 
Švicarske konfederacije. 

29. člen 
Sprememba kraja ali datuma konference 

312 1. Določbe 26. in 27. člena te Konvencije za sklic konfe- 
rence veljajo analogno tudi v primerih, ko Članice Zveze 
zahtevajo ali Svet predlaga spremembo točnega kraja in/ali 
datuma Konference. Vendar pa se te spremembe v skladu s št. 
47 te Konvencije opravijo le v primeru, kadar se zanje izreče 
večina Članic. 

313 2. Članica, ki predlaga spremembo določenega kraja in 
točnega datuma Konference, je dolžna za svoj predlog prido- 
biti podporo potrebnega števila drugih Članic. 

314 3. V takšnem primeru mora Generalni sekretar v sporo- 
čilu, navedenem v št. 301 te Konvencije, navesti možne 
finančne posledice spreminjanja kraja in datuma, kot so na 
primer že nastali izdatki za pripravo konference v kraju, ki je 
bil prvotno izbran. 

30. člen 
Roki in pogoji za predložitev predlogov in poročil konferenci 

315 1. Določbe tega člena veljajo za Konferenco pooblašče- 
nih predstavnikov, svetovne in regijske konference o radioko- 
munikacijah ter za svetovne konference o mednarodnih tele- 
komunikacijah. t 

316 2. Takoj potem ko so vabila razposlana, mora Generalni 
sekretar zaprositi Članice, naj mu vsaj štiri mesece pred 
pričetkom Konference pošljejo svoje predloge za delo Konfe- 
rence. 

317 3. Vsi predlogi, katerih sprejem bi pomenil dopolnitev 
besedila Ustave ali te Konvencije ali revizijo Izvršilnega pravil- 
nika, morajo biti ob robu označeni s številkami, ki pojasnju- 
jejo, kateri deli besedila zahtevajo takšne dopolnitve ali revi- 
zije. Vzroki za predloge morajo biti podani v vsakem primeru, 
v najkrajši možni obliki. 

318 4. Vsak predlog Članice Zveze označi Generalni sekretar 
tako, da je določljiv njegov izvor, in sicer z oznako, ki jo je 
Zveza določila tej Članici. Če predlog pošlje več Članic sku- 
paj, se ga, kolikor je mogoče, označi z oznako vsake Članice. 

319 5. Generalni sekretar takoj po prejemu razpošlje pred- 
loge vsem Članicam. 

59 



320 6. Generalni sekretar zbere in koordinira predloge, ki jih 
prejme od Članic, in jih takoj po prejemu, v vsakem primeru 
pa najmanj dva meseca pred pričetkom Konference, razpošlje 
Članicam. Voljeni funkcionarji in uslužbenci Zveze, prav tako 
pa tudi opazovalci in predstavniki, ki se morda udeležijo 
Konference v skladu z ustreznimi določbami te Konvencije, 
nimajo pravice pošiljati predlogov. 

321 7. Generalni sekretar zbira tudi poročila, ki jih prejme od 
Članic, Sveta in Sektorjev Zveze, ter priporočila konferenc, ki 
jih nato pošlje Članicam skupaj z morebitnimi poročili Gene- 
ralnega sekretarja vsaj štiri mesece pred pričetkom konfe- 

322 8. Predloge, ki prispejo po rokih, navedenih v št. 316 
zgoraj, pošlje Generalni sekretar Članicam takoj, ko je to 
mogoče. 

323 9. Določbe tega člena se uporablja brez škode za 
določbe o dopolnitvah iz 55. člena Ustave in 42. člena te 
Konvencije. 

31. člen 
Poverilnice za konference 

324 1. Delegacija, ki jo pošlje Članica Zveze na Konferenco 
pooblaščenih predstavnikov, na radiokomunikacijsko konfe- 
renco ali na svetovno konferenco o mednarodnih telekomuni- 
kacijah, mora biti ustrezno pooblaščena v skladu s št. od 325 
do 331 spodaj. 

325 2. (1) Delegacije na Konferencah pooblaščenih predstav- 
nikov so pooblaščene z dokumenti, ki jih podpiše šef države, 
šef vlade ali minister za zunanje zadeve. 

326 (2) Delegacije za druge Konference, navedene v št. 324 
zgoraj, so pooblaščene z dokumenti, ki jih podpiše šef države, 
šef vlade, minister za zunanje zadeve ali minister, ki je odgo- 
voren za področje, obravnavano na Konferenci. 

327 (3) Delegacijo lahko začasno pooblasti šef diplomatske 
misije Članice pri vladi gostiteljici, kadar gre za pptrditev pred 
podpisom sklepnega dokumenta s strani enega od organov, 
navedenih v št. 325 ali 326 zgoraj. Če je konferenca v Švicarski 
konfederaciji, lahko delegacijo začasno pooblasti šef stalne 
delegacije zadevne Članice v Uradu Združenih narodov v Že- 

328 3. Poverilnice se sprejmejo, če jih podpiše eden od pri- 
stojnih organov iz št. od 325 do 327 zgoraj in če izpolnjujejo 
enega od naslednjih pogojev: 

329 - če prenašajo vsa pooblastila na delegacijo; 

330 - če pooblaščajo delegacijo, da brez omejitev zastopa 
svojo vlado; 

» 
331 - če dajejo delegaciji oziroma določenim članom pra- 
vico, da podpiše sklepni dokument. 

332 4. (1) Delegacija, za katero je bilo do plenarnega zaseda- 
nja ugotovljeno, da so njene poverilnice veljavne, ima pravico, 
da glasuje v imenu zadevne Članice v skladu z določbami št. 
169 in 210 Ustave in da podpiše sklepni dokument. 

333 (2) Delegacija, za katero je bilo do plenarnega zasedanja 
ugotovljeno, da njene poverilnice niso v redu, nima pravice do 
glasovanja in do podpisovanja sklepnega dokumenta, dokler 
se položaj ne uredi. t 

334 5. Poverilnice je treba oddati Sekretariatu konference, 
čimprej je mogoče. Komiteju, navedenemu v št. 361 te Kon- 
vencije, se poveri njihova overitev, o svojih ugotovitvah pa 
mora poročati plenarnemu zasedanju v času, ki ga določi 
zasedanje. Po odločitvi plenarnega zasedanja dobi vsaka 
delegacija pravico sodelovati na konferenci in pravico do 
glasovanja v imenu zadevne Članice. 
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335 6. Praviloma se morajo Članice Zveze potruditi, d 
pošljejo na Konference Zveze lastne delegacije. V primeru P 
ko zaradi izjemnih vzrokov Članica ne more poslati svo)^ 
delegacije, lahko delegaciji druge Članice da pooblastilo, 
v njenem imenu glasuje in podpisuje. Ta pooblastila moral 
biti prenesena z dokumentom, ki ga podpiše eden od organ 
oblasti, naveden v št. 325 ali 326 zgoraj. 

336 7. Delegacija, ki ima pravico glasovanja, lahko dw 
delegaciji, ki ima pravico glasovanja, poveri mandat, dalan 
glasuje zanjo, na enem ali več zasedanjih, ki se jih ne "»L 
udeležiti. V takšnem primeru mora popreje pisno of" 
predsednika konference. 

337 8. Delegacija ne sme izvesti več kot eno 
zastopnika. 

338 9. Poverilnice in prenosi pooblastil, ki so poslani s 
gramom, se ne sprejmejo. Kljub temu pa so po ,eleg,an. 
sprejemljivi odgovori, ki na zahtevo predsednika ali Sekr«1 

ata Konference pojasnjujejo poverilnice. 
|(l 

339 10. Članica ali pooblaščena ustanova ali organizacij' 
namerava poslati delegacijo ali zastopnike na Konfer=| 
o standardizaciji telekomunikacij, Konferenco o razvoju' 
komunikacij ali na radiokomunikacijsko skupščino, <" 
o tem obvestiti direktorja Urada zadevnega Sektorja ter n 
sti imena in funkcije članov delegacije oziroma zastopa 

tli. POGLAVJE 

Poslovnik 

32. člen 
Poslovniki konferenc in drugih zasedanj 

340 Poslovnik se uporablja brez škode za določbe o dop0' 
tvah iz 55. člena Ustave in 42. člena te Konvencije. 

1. Razpored sedežev 

341 Na zasedanjih Konferenc se delegacije razporedjj°J 
abecednem vrstem redu francoskih nazivov za prisotne 

iini' 

niče. 

2. Slovesno odprtje konference 
janj« 

im®nU 

342 1.(1) Pred slovesnim odprtjem Konference je s'e^i 
vodij delegacij, med katerim pripravijo dnevni red zaZei 
plenarno zasedanje in predloge za organizacijo, za pr® p 
nike in podpredsednike konference in njenih komite]0 'p 
tem pa morajo upoštevati načela kroženja, geografske^, 
reditve, potrebne pristojnosti in določbe iz št. 346 sf" 

343 (2) Predsednika srečanja vodij delegacij se 
v skladu z določbami št. 344 in 345 spodaj. 

344 2. (1) Konferenco odpre oseba, ki jo imenuje vlada 9C 

teijica. 

345 (2) Če ni vlade gostiteljice, odpre konferenco 
vodja delegacije. 

346 3. (1) Predsednik Konference mora biti izvoljen 
plenarnem zasedanju; običajno je to oseba, ki jo i"1 

vlada gostiteljica. 

347 (2) Če ni vlade gostiteljice, se predsednika ,zbe'^ 
upoštevanju predlogov vodij delegacij na zasedanju 
nem v št. 342 zgoraj. 

348 4. Na prvem plenarnem zasedanju je treba: 

349 a) izvoliti podpredsednike konference; 

350 b) ustanoviti komiteje konference in izvoliti njihov« P 
sednike in podpredsednike; 

poročevalec, 



J51 C) v skladu s št. 97 te Konvencije določiti Sekretariat 
°nference; po potrebi je mogoče sekretariat okrepiti z usluž- 
nci- ki jih priskrbi administracija vlade gostiteljice. 

3. Pooblastila predsednika konference 

sm ■' Po,e9 drugih pravic, ki mu jih daje ta Poslovnik, pred- 
lo? • odP'ra 'n končuje plenarna zasedanja, usmerja posve- anja, zagotavlja izvajanje Poslovnika, vabi govornike na 
ikl^' đa'e vPrašania na glasovanje in razglaša sprejete 

'ed ^ sP'°^no usmerja vse delo Konference in zagotavlja 
'ed na.plenarn'h zasedanjih. Razsoja o predlogih dnevnega 
J a ali o točkah dnevnega reda, še posebej pa ima pravico, 

'dlaga, naj se razprava o kakšni zadevi preloži ali konča 
idi ~?aise zasedanje začasno prekine ali preloži. Če se mu 
ali Pa 

Potrebno, lahko tudi preloži sklic plenarnega zasedanja. 

^°'žn°st predsednika je tudi, da zaščiti pravico vsake 
•9acije, da lahko popolnoma in svobodno pove svoje mne- 
0 obravnavani zadevi. 

vg® 'Zagotavljati mora omejitev razprav samo na obravna- 
vi1 ^evo in lahko vsakega razpravljalca, ki se od tega 
sairin prekine in 9a zaprosi, naj svoje pripombe omeji 0 na obravnavano zadevo. 

iiii* 
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4. Ustanovitev komitejev 
356 
°bra Plenarno zasedanje lahko ustanovi komiteje, ki naj 
w!nava'° zadeve, ° katerih se razpravlja na konferenci. Ti 
Podk .'a.hk° kasneje ustanovijo podkomiteje. Komiteji in K°miteji lahko ustanovijo delovne skupine. 

h ^ ^odkomiteji in delovne komisije se ustanovijo po po- 

558 
Stanovi 

^ Y skladu z določbami iz št. 356 in 357 zgoraj se 
naslednje komiteje: 

4.1 Usmerjalni komite 

"> la* Ta komite običajno sestavljajo predsednik konference ®edanja, ki postane tudi predsednik komiteja, podpred- 
i. 'k konference ter predsedniki in podpredsedniki komi- 

ki J3' Usmerjalni komite koordinira vse zadeve, ki so pove- 
SteviiS ,ekočim izvajanjem dela, ter načrtuje dnevni red in 
lo | 0 zasedanj, pri tem pa se skuša izogniti prekrivanju, če je 
d6|eg*°goče, glede na omejeno število članov, nekaterih 

4.2. Komite za poverilnice 

0°[)ferenca Pooblaščenih predstavnikov, Konferenca lili tei '°munikacijah ali svetovna konferenca o mednarod- 
Po0^| ^komunikacijah določijo komite za poverilnice, ki je 
Wife

a n za overjanje poverilnic delegacij za navedene 
darije rence. Komite nato v času, ki ga določi plenarno zase- 

• slednjemu poroča o svojih ugotovitvah. 

36} 
4.3. Uredniški komite 

koliko esedila, ki jih pripravijo različni komiteji in ki jih, 
"njit, [|e mogoče, dokončno oblikujejo, pri tem pa pazijo na 
^o|ž''

ražena mnenja, se pošljejo uredniškemu odboru, ki je 
V,e.n. da jih dokončno oblikuje, ne da bi spreminjal njihov 

363 

h' 
ln da jih kombinira s tistimi deli prejšnjega besedila, ki 
spremenjeni. 

^ h\ ?asecji redniški komite mora besedila poslati plenarnemu 
'eiu v n U' i'h nato potrdi ali pa jih vrne ustreznemu komi- nadaljnjo obdelavo. 

4.4. Proračunski nadzorni komite 

364 a) Plenarno zasedanje na začetku vsake Konference ime- 
nuje Proračunski nadzorni komite, ki določi organizacijo in 
ugodnosti, ki so na voljo delegatom, in ki pregleda in potrdi 
račune za stroške, ki so nastali med Konferenco. Poleg članov 
delegacij, ki želijo sodelovati v njem, so v komite vključeni 
tudi predstavniki Generalnega sekretarja, direktorja zadev- 
nega Urada, in če obstaja, tudi predstavniki vlade gostiteljice. 

365 b) Preden je proračun za konferenco, ki ga je odobril 
Svet, izčrpan do konca, mora Proračunski nadzorni komite 
v sodelovanju s Sekretariatom konference podati vmesno 
poročilo o stroških plenarnega zasedanja. Plenarno zaseda- 
nje nato preuči to poročilo in oceni, ali doseženi napredek 
opravičuje podaljšanje Konference po datumu, ko bo odo- 
breni proračun izčrpan. 

366 c) Po koncu vsake konference mora Proračunski nad- 
zorni komite podati plenarnemu zasedanju poročilo, v kate- 
rem mora čimbolj natančno navesti vse stroške Konference, 
prav tako pa tudi oceno stroškov, ki bi jih sprožilo izvajanje 
sklepov, ki jih je sprejela Konferenca. 

367 d) Potem ko plenarno zasedanje pregleda in potrdi ome- 
njeno poročilo, ga je treba, skupaj s pripombami plenarnega 
zasedanja, poslati Generalnemu sekretarju, ki ga predloži 
Svetu na njegovem naslednjem rednem zasedanju. 

5. Sestava komitejev 

5.1. Konference pooblaščenih predstavnikov 

368 Komiteje se sestavi iz delegatov Članic ter opazovalcev, 
navedenih v št. 269 te Konvencije, ki so za to zaprosili ali ki so 
bili določeni na plenarnem zasedanju. 

5.2. Konference o radiokomunikacijah in svetovne konference 
o mednarodnih telekomunikacijah 

369 Komiteje se sestavi iz delegatov Članic in opazovalcev ter 
predstavnikov, navedenih v št. 278, 279 in 280 te Konvencije, 
ki so za to zaprosili ali so bili določeni na plenarnem zase- 
danju. 

5.3. Radiokomunikacijske skupščine, Konference o standardi- 
zaciji telekomunikacij in Konference o razvoju telekomuni- 
kacij 

370 Poleg delegatov Članic in opazovalcev, navedenih v št. 
od 259 do 262 te Konvencije, lahko na radiokomunikacijskih 
skupščinah ter v komitejih konferenc za standardizacijo tele- 
komunikacij in za razvoj telekomunikacij sodelujejo tudi pred- 
stavniki katerekoli ustanove ali organizacije, vključene 
v ustreznem spisku, navedenem v št. 237 te Konvencije. 

6. Predsedniki in podpredsedniki podkomitejev 

371 Predsednik vsakega komiteja lahko svojemu komiteju 
predlaga izbor predsednikov in podpredsednikov podkomite- 
jev, ki so jih morda ustanovili. 

7. Sklicevanje sestankov 

372 Plenarna zasedanja ter sestanki komitejev, podkomitejev 
in delovnih skupin morajo biti pravočasno najavljeni na kraju 
zasedanja konference. 

8. Predlogi, poslani pred odprtjem konference 

373 Predlogi, ki so bili poslani pred odprtjem konference, 
morajo biti na plenarnem zasedanju oddani ustreznim komi- 
tejem, ustanovljenim v skladu s 4. delom tega Poslovnika. 
Kljub temu pa plenarno zasedanje odloči o nadaljnjem ravna- 
nju s predlogom. 
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9. Predlogi ali dopolnila, predstavljeni med konferenco 

374 1. Predloge ali dopolnila, ki so predloženi po začetku 
konference, je treba oddati predsedniku konference, pred- 
sedniku ustreznega komiteja ali Sekretariatu konference, da 
jih objavijo in razdelijo kot konferenčne dokumente. 

375 2. Noben predlog ali dopolnilo ne smeta biti oddana, če 
ju ni podpisal vodja zadevne delegacije oziroma njegov na- 
mestnik. 

376 3. Predsednik konference, komiteja, podkomiteja ali 
delovne skupine lahko kadarkoli poda predloge, ki bi morda 
pospešili razprave. 

377 4. Vsak predlog ali dopolnilo morata natančno in 
določno označiti besedilo, ki ga je treba obravnavati. 

378 5. (1) Predsednik konference ali predsednik ustreznega 
komiteja, podkomiteja ali delovne skupine mora o vsakem 
primeru odločiti, ali bo predlog ali dopolnilo, predložen med 
zasedanjem, podan ustno ali pa objavljen in razdeljen v pisni 
obliki v skladu s št. 374 zgoraj. 

379 (2) Na splošno velja, da morajo biti vsi pomembni pred- 
logi, o katerih je treba glasovati, pravočasno razdeljeni v vseh 
delovnih jezikih Konference, tako da jih je mogoče pred 
razpravo preučiti. 

380 (3) Poleg tega lahko predsednik konference po prejemu 
predlogov ali dopolnil, navedenih v št. 374 zgoraj, le-te glede 
na zadevo pošlje ustreznemu komiteju ali plenarnemu zase- 
danju. 

381 6. Vsaka pooblaščena oseba lahko na plenarnem zaseda- 
nju prebere ali zahteva branje kateregakoli predloga ali 
dopolnila, ki ga je izročila med konferenco, in ima pravico, da 
pojasni svoje razloge za to. 

10. Pogoji za razpravo, odločitev ali glasovanje o katerem- 
koli predlogu ali dopolnilu 

382 1. O nobenem predlogu ali dopolnilu ni mogoče razprav- 
ljati, če ga ne podpira vsaj še ena delegacija, ko pride na vrsto 
za obravnavo. 

383 2. Vsak predlog ali dopolnilo, ki sta ustrezno podprta, je 
treba dati v obravnavo in nato v odločanje, po potrebi tudi 
z glasovanjem. 

11. Prezrti ali prestavljeni predlogi ali dopolnila 

384 Če je predlog ali dopolnilo prezrto ali če je njegova 
obravnava preložena, mora delegacja, ki ga podpira, poskr- 
beti, da ga bodo obravnavali kasneje. 

12. Pravila za razprave na plenarnem zasedanju 

12.1 Sklepčnost 

385 Za veljavno glasovanje med plenarnim zasedanjem mora 
biti na zasedanju prisotna ali pa zastopana več kot polovica 
delegacij, pooblaščenih za konferenco in s pravico glaso- 
vanja. 

12.2. Potek razprav 

386 (1) Osebe, ki želijo govoriti, morajo pred tem dobiti dovo- 
ljenje predsednika. Po splošnem pravilu mora vsakdo najprej 
pojasniti, v kakšni funkciji nastopa. 

387 (2) Vsak govornik mora govoriti počasi in razločno, loče- 
vati besede in po potrebi narediti premor, tako da ga lahko 
vsakdo razume. 

12.3. Spreminjevalni predlogi dnevnega reda in točke dnev- 
nega reda 

388 (1) Med razpravami lahko vsaka delegacija, kadar ser 
primerno, poda spreminjevalni predlog dnevnega rov 
poudari točko dnevnega reda, kar mora predsednik v s* 
s tem Poslovnikom takoj urediti. Katerakoli delegati ^ 
lahko pritoži na predsednikovo odločitev, ki pa °*. 
veljavna, razen če proti njej ni večina prisotnih in g'aSU' 
lahko pritoži na predsednikovo odločitev, ki pa 
veljavna, 
delegacij 

389 (2) Delegacija, ki da spreminjevalni predlog dnejjj ^ 
reda, med svojim govorom ne sme razpravljati o bistvu 
obravnavane zadeve. 

12.4. Prednostni red spreminjevalnih predlogov in tpčk^ne 

nega reda 

tri 

na'nj 
ks 390 Spreminjevalni predlogi in točke dnevnega red®. ^ 

deni v št. 388 te Konvencije, se obravnavajo po našle0 

vrstnem redu: 

391 a) Katerakoli točka dnevnega reda v zvezi z izvaja0'' 
tega Poslovnika, vključno z glasovalnimi postopki 

392 b) Prekinitev zasedanja; 

393 c) Odlog zasedanja; 

394 d) Preložitev razprave o obravnavani zadevi; 

395 e) Končanje razprave o obravnavani zadevi; 
dneVj k( 396 f) Vsi drugi oddani spreminjevalni predlogi 

reda ali točk dnevnega reda, za katere predsedujoči - 
relativni vrstni red obravnave. 

12.5. Predlogi za prekinitev ali odlog zasedanj3 

397 Med razpravo o določenem vprašanju lahko oe"?zr(il 
predlaga, da se zasedanje prekine ali odloži, in navede 
za svoj predlog. Če je predlog podprt, dobita besedo s« 
to zadevo dva govornika, ki nasprotujeta prekinitvi ali0 

nato pa se da predlog na glasovanje. 

11 

ijt Gil 
12.6. Predlog za preložitev razprave 

398 Med razpravo o kateremkoli vprašanju lahko 
predlaga, da se razprava preloži za določen čas. u 4i 
predlogu se razprava omeji na samo tri govornike, ne' j(1 Jh. 
joč na osebo, ki je podala predlog, na enega za predlog 
proti njemu, potem pa se da predlog na glasovanje- 

12.7. Predlog za končanje razprave 

399 Delegacija lahko kadarkoli predlaga, da se 
o določeni točki končajo. V takem primeru dobita I! 
največ dva govornika, ki nasprotujeta predlogu, n® i«/ 
predlog na glasovanje. Če je predlog sprejet, predsedf" 
zahteva glasovanje o točki v razpravi. 

12.8. Omejevanje govorov 
* 10i 

400 (1) Na plenarnem zasedanju se lahko po potrebi y 
koliko govorov lahko ima ena delegacija o določeni *a 

kako dolgi smejo biti. 

401 (2) Kljub temu lahko predsednik zaradi proce^' 
zadev omeji dovoljeni čas razprav na največ pet min" j| 
402 (3) Če govornik preseže dovoljeni čas, predsednik^ 
obvesti zasedanje in od govornika zahteva, naj na 

konča razpravo. 

12.9. Zapiranje spiska govornikov 

403 (1) Med razpravo lahko predsednik odredi, da se P' 
spisek govornikov, ki bi želeli nastopiti. Spisku lahko 0 ^ 
imena drugih delegacij, ki želijo nastopiti, nato P^ 
v soglasju z zasedanjem odloči, da je spisek zaprt. 
lahko predsednik, izjemoma in če se mu zdi to 

jI 

lu 

Ml 
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a ji; 
da 
;kl» t 

d i* 

mi« 

tud?"' da 'e m°žna replika na katerokoli predhodno izjavo 1 Po tem, ko je spisek govornikov zaprt. 

5* (2) Ko je spisek govornikov izčrpan, predsednik razglasi, 
le razprava o zadevi končana. 

Vprašanja o pristojnosti 

Katerokoli vprašanje o pristojnosti, ki se morda pojavi, je a urediti pred glasovanjem o bistvu obravnavane zadeve. 

'2.10. 

ni' nji 
!°6 Avtor 

12.11 Umik in ponovna vročitev predloga 

lahko predlog umakne, preden je dan na glasova- 
li^ate ^Vt°r dopolnila ali katerakoli druga delegacija lahko 

'Jzd °" Predlo9. dopolnjen ali ne, ki je bil umaknjen iz Prave, ponovno odda v razpravo. 

13. Pravica do glasovanja 
^07 1 
Poobi' Delegacija Članice Zveze, ki jo je ta Članica pravilno 
!3 f|

as,l'a za sodelovanje pri delu konference, ima v skladu 
Sferen m ^stave Pravico do enega ^lasu na vseh zasedanjih 

N n Dele9aciia članice Zveze izvaja pravico glasovanja Pogoji, opisanimi v 31. členu te Konvencije. 

^ko!ferče članice na radiokomunikacijski skupščini, svetovni 4 razv"0' 0 standardizaciji telekomunikacij ali na konferenci 
irngjo 0,u telekomunikacij ne zastopa njen upravni organ, 
ilani 

pr®ds,avniki priznanih upravljalskih agencij zadevne 
eneoa

e,k0' celota in ne glede na njihovo število pravico do 
Wpr 

Su v skladu z določbami št. 239 te Konvencije. Za te 
'■ nan

e«Ce ve'iai° določbe od št. 335 do 338 te Konvencije, ki našajo na prenos pooblastil. 

14. Glasovanje 

14.1. Določitev večine 

|8( iih deieg6^00 sestavlja več kot polovica prisotnih in glasujo- 

e9acifri izračunavan)u v0čine se ne upošteva vzdržanih 
iiji «1i 

ali h®) y Primeru neodločenega rezultata velja, da je predlog 
Polnilo zavrnjen. 

,13 W) Po i 
VNu. 

3e|6q ' 0 lom Poslovniku velja, da je »prisotna in glasujoča 
"toliii C'la" ,is,a dele9acija, ki glasuje za predlog ali proti 

14.2. Nesodelovanje pri glasovanju 
i)4 p. 

nem0'^ac''e' ki so prisotne, vendar ne sodelujejo pri dolo- 
ti. s 9,asovanju ali so izrecno izjavile, da ne želijo sodelo- ne štejejo kot odsotne pri določanju sklepčnosti iz št. 

encije niti kot vzdržane pri izvajanju določb št. 416 

14.3 Posebna večina 
''S y . 

II v6(jna Pr|merih, ko se sprejemajo nove Članice Zveze, velja a' ki je opisana v 2. členu Ustave. 

14.4. Več kot petdeset odstotkov vzdržanih 

Če <16 
f*a, pr®?tevilo vzdržanih presega polovico oddanih glasov 

n ' V2držanih), se odločanje o obravnavani zadevi pre- 
»•Novi Poznejše zasedanje, med katerim pa se vzdržani 1 ne upoštevajo. 

14.5. Glasovalni postopki 

i Glasovalni postopki so naslednji: 

ir°Čevalec, št. 34 

418 a) običajno z dvigom rok, razen če ni bilo zahtevano 
poimensko glasovanje pod b) ali tajno glasovanje pod c); 

419 b) s klicanjem imen (poimenskim glasovanjem) po abe- 
cednem redu francoskih nazivov za Članice, ki so prisotne in 
glasujejo: 

420 1. če to zahtevata pred pričetkom glasovanja vsaj dve 
prisotni delegaciji s pravico glasovanja in če ni bilo zahtevano 
tajno glasovanje pod c), ali 

421 2. če postopek pod a) ne da jasne večine; 

422 c) s tajnim glasovanjem, če to zahteva pred pričetkom 
glasovanja vsaj pet prisotnih delegacij s pravico glasovanja. 

423 (2) Pred pričetkom glasovanja mora predsednik upošte- 
vati vsako zahtevo o načinu glasovanja, nato pa uradno 
najavi, kateri glasovalni postopek bo uporabljen in o kateri 
zadevi se bo glasovalo. Nato objavi začetek glasovanja, po 
končanem glasovanju pa razglasi rezultate. 

424 (3) V primeru tajnega glasovanja mora sekretariat takoj 
ukreniti potrebno zagotovitev tajnosti glasovanja. 

425 (4) Glasovanje se lahko izvede tudi z elektronskim siste- 
mom, če je na voljo ustrezen sistem in če se konferenca s tem 
strinja. 

14.6. Prepoved prekinitve glasovanja po pričetku 

426 Ko se glasovanje začne, ga ne sme prekiniti nobena 
delegacija, razen če hoče opozoriti na točko, povezano 
z načinom izvajanja glasovanja. Ta točka ne more vsebovati 
nobenega predloga, ki bi povzročil spremembo glasovanja, ki 
poteka, ali spremembo bistva zadeve, o kateri se glasuje. 
Glasovanje se začne z obvestilom predsednika, da se je glaso- 
vanje pričelo, konča pa se s predsednikovim poročilom 
o izidu glasovanja. 

14.7. Utemeljitev glasovanja 

427 Po opravljenem glasovanju lahko predsednik dovoli 
katerikoli delegaciji, ki to želi, da utemelji svoje glasovanje. 

14.8. Glasovanje o delih predloga 

428 (1) Če to zahteva avtor predloga ali če se to zasedanju zdi 
primerno ali če tako predlaga predsednik z odobritvijo 
avtorja, se lahko predlog razdeli na dele, o vsakem delu pa se 
nato glasuje posebej. Za dele predloga, ki so bili sprejeti, se 
potem glasuje kot za celoto. 

429 (2) Če so zavrnjeni vsi deli predloga, velja, da je zavrnjen 
tudi predlog kot celota. 

14.9. Vrstni red glasovanja o konkurenčnih predlogih 
i 

430 (1) Kadar sta dva ali več predlogov za eno samo zadevo, 
se dajo na glasovanje po vrsti, kot so bili predlagani, razen če 
zasedanje ne odloči drugače. 

431 (2) Po vsakem glasovanju se zasedanje odloči, ali je treba' 
glasovati tudi o naslednjem predlogu. 

14.10. Dopolnila 

432 (1) Za dopolnilo velja vsak oblikovalni predlog, ki zajema 
samo izbris iz, dodatek k ali spremembo enega dela original- 
nega predloga. 

433 (2) Vsako dopolnilo k predlogu, ki ga sprejme tudi dele- 
gacija, ki je predlog podala, se takoj vnese v izvirni predlog. 

434 (3) Kot dopolnilo pa ni sprejet noben oblikovalni predlog, 
za katerega zasedanje meni, da ni v skladu z originalnim 
predlogom. 
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14.11. Glasovanje o dopolnilih 
435 (1) Kadar je podano dopolnilo k predlogu, je treba najprej 
glasovati o dopolnilu. 

436 (2) Kadar sta predloženi dve ali več dopolnil k predlogu, 
se najprej glasuje o dopolnilu, ki je najdlje od originalnega 
besedila; če to dopolnilo ne dobi podpore večine, se nadalje 
glasuje o tistem od predlaganih dopolnil, ki je najdlje od 
predloga; isti postopek se ponavlja, dokler določeno dopol- 
nilo ne dobi potrebne večine, če nobeno dopolnilo ne dobi 
potrebne večine, se da na glasovanje predlog brez dopolnil. 

437 (3) Če je. sprejeto eno ali več dopolnil, se da na glasova- 
nje tako dopolnjen predlog. 

14.12. Ponovitev glasovanja 
438 (1) O predlogu, delu predloga ali dopolnila, ki je že bil 
izglasovan v enem od komitejev, podkomitejev ali delovnih 
skupin konference ali zasedanja, se ne more več glasovati 
v okviru istega komiteja, podkomiteja ali delovne skupine. To 
je treba upoštevati ne glede na izbrani postopek glasovanja. 

439 (2) O predlogu, delu predloga ali o dopolnilu se na 
plenarnem zasedanju ne bo ponovno glasovalo, razen: 

440 a) če tega ne zahteva večina Članic, ki imajo pravico 
glasovanja, in 

441 b) če ni bila podana zahteva za ponovitev glasovanja vsaj 
en dan po že izvedenem glasovanju. 

15. Pravilnik za razprave In glasovalne postopke v komitejih 
in podkomitejih 

442 1. Predsedniki vseh komitejev in podkomitejev imajo 
podobna pooblastila, kot jih predsedniku konference dajejo 
določbe 3. točke tega Poslovnika. 

443 2. Določbe iz 12. točke tega Poslovnika za vodenje raz- 
prav na plenarnem zasedanju veljajo tudi za razprave v komi- 
tejih in podkomitejih, razen v zadevah v zvezi s sklepčnostjo. 

444 3. Določbe iz 14. točke tega Poslovnika veljajo tudi za 
glasovanja v komitejih in podkomitejih. 

16. Pridržki 

445 1. Če se druge delegacije ne strinjajo s stališči neke 
delegacije, velja splošno pravilo, da se mora takšna delega- 
cija čimbolj uskladiti z mnenjem večine. 

446 2. Če pa se neki delegaciji zdi, da je katerikoli sklep 
takšen, da bi njeno vlado oviral pri tem, da se strinja, da jo 
obvezujejo dopolnila Ustave in te Konvencije ali popravki 
Izvršilnega pravilnika, lahko delegacija sprejme pridržke, 
bodisi dokončne ali začasne, v zvezi s takšnim sklepom; vsak 
tak pridržek lahko izrazi delegacija v imenu Članice, ki ne 
sodeluje na Konferenci in ki je tej delegaciji dala pooblastila 
zastopnika za podpis sklepnega dokumenta v skladu z določ- 
bami 31. člena te Konvencije. 

17. Zapisniki plenarnih zasedan| 

447 1. Zapisnike plenarnih zasedanj vodi Sekretariat konfe- 
rence, ki zagotavlja, da bodo poslani delegacijam, kolikor 
hitro je mogoče, v nobenem primeru pa ne kasneje kot v petih 
delovnih dneh po vsakem zasedanju. 

446 2. Ko so zapisniki razposlani, lahko delegacije sekretari- 
atu pošljejo pisne popravke, ki se jim zdijo upravičeni; to 
morajo storiti v najkrajšem možnem času. To pa jih ne ovira, 
da ne bi na zasedanju, na katerem potrjujejo zapisnik, ustno 
podali svojih dopolnil. 

449 3. (1) Na splošno vsebujejo zapisniki samo predloge in 
sklepe, skupaj z najpomembnejšimi argumenti zanje in so 
predstavljeni čimbolj zgoščeno. 

450 (2) Kljub temu ima vsaka delegacija pravico zah,evL ^ 
se v zapisnik vnese tudi njena izjava med razpravo,« . 
povzeta ali v celoti. V tem primeru mora delegacija to nap 
že na začetku svoje izjave, da bi tako olajšala delo Pol2 % 
cem, sama pa mora besedilo izročiti Sekretariatu Kom® j" 
v dveh urah po koncu zasedanja. 

451 4. Pravica iz št. 450 zgoraj, v zvezi z vnašanje^ 
v zapisnik, mora biti biti v vseh primerih preudarno up""p 
Ijena. 

k 
16. Povzetki zapisnikov In poročila komitejev In P0'""'® 
tejev ra 

452 1.(1) Sekretariat konference pripravlja povzetke zapjjj J 
kov razprav na zasedanjih komitejev in podkomitejev za J 9 
zasedanje posebej, nato pa poskrbi, da so razdelj«nl 

delegacije najkasneje v petih dneh po vsakem konLn( 
zasedanju. V zapisnikih so navedene bistvene točke 
in različnih mnenj, ki jih je bilo treba zapisati, vključno 
kokratnimi predlogi ali sklepi, ki so rezultat celotne f&zP 

453 (2) Ne glede na to pa ima vsaka delegacija pravico1"*' 
sklicuje na št. 450 zgoraj. 

454 (3) Pravica, ki izhaja iz št. 453 zgoraj, mora biti v »T u 
primerih preudarno uporabljena. 

455 2. Komiteji in podkomiteji lahko pripravijo kak& 
vmesna poročila, ki se jim zdijo potrebna, in lahko p°K 0| 
nem delu, če to zahtevajo okoliščine, podajo konfif0 

čilo, v katerem natančno rekapitulirajo vse predloge 'n 

iz študij, ki so jim bile zaupane. 

19. Potrditev zapisnikov, povzetkov zapisnikov in P°f< 

456 1. (1) Praviloma mora predsednik na začetku ^ 
plenarnega zasedanja oziroma zasedanja komiteja aH P. 
miteja vprašati, ali obstajajo morebitne pripombe na 
prejšnjega zasedanja oziroma v primeru komitejev in P..a.I tuji.uui ijc» utn uma v pi iiiici u i\ui 111 , 
mitejev na povzetek zapisnika prejšnjega zasedanja- 

V nasprotnem primeru je treba ustrezna dopolni'8 V'"1 r' 

menti veljajo kot potrjeni, če Sekretariatu niso ljr. 
nobena dopolnila in če ni bilo ustnih pripomb ^ 
V nasprotnem primeru je treba ustrezna dopolnila ^ 
v zapisnik oziroma v povzetek zapisnika. 

457 (2) Ustrezni komite ali podkomite mora odobrili & h 
vmesno ali končno poročilo. ^ 

458 2. (1) Predsednik mora pregledati in potrditi Z«P' ^ 
zadnjega plenarnega zasedanja. jr( 

459 (2) Povzetke zapisnikov zadnjih zasedanj vsakega *, ^ 
teja ali podkomiteja pregleda in potrdi predsednik kom1 ^ 
podkomiteja. t ^ 

^re 20. Oštevilčenje i;,(. 
a j;| 1^ ta 460 1. Številke poglavij, členov in odstavkov bese"1 \jfl ^ 

bodo še popravljala, se ohranijo do prvega branja na P^ 
nem zasedanju. Dodani odlomki imajo začasno številk®1^ 
njega odstavka v izvirnem besedilu in dodane črke 1 i<f 
itd. 

461 2. Končno oštevilčenje poglavij, členov in odstavi f|J 

običajno zaupano Uredniškemu komiteju potem, ^ .fiUj 
sprejeti na prvem branju, vendar pa se lahko na " J r' ,V,M K** iwnrvv/ '• r i. ffllP'1 ^ y 
zasedanju z odlokom to prenese na Generalnega se*1 J(J< 

21. Končna odobritev 

462 Besedila končnih dokumentov Konference P°9 vetD' 
predstavnikov, radiokomunikacijske konference ali s jj 'i 
konference o mednarodnih telekomunikacijah ve)pjei1 ^ 
dokončne, ko dobijo odobritev na drugem branju na 
nem zasedanju. 

Prij 
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Jti 22. Podpis 

aS>nc^hSedi'a ^on^n'h dokumentov, ki so odobrena na konfe- L 0n. ah\navedenih pod št. 462 zgoraj, se dajo v podpis delega- 
r6f nj 'l lrnajo pooblastila, določena v 31. členu te Konvencije, 

oecednem redu imen Članic v francoskem jeziku. 

I2j 23. Odnosi s tiskom in javnostjo 

iziave za tisk o de'u Konference se dajejo samo 
°Dlastilom predsednika konference. 

ko« ofna in javnost sta tehko do neke ustrezne mere pri- 
!sta "a Konferenci v skladu s smernicami, potrjenimi na 
raktii vodii delegacij, navedenem v št. 342 zgoraj, ter po 

p»ostt r .očrtih, ki jih pripravi Generalni sekretar. Prisot- 
na i in iavnosti ne sme na noben način motiti normal- 
^,e93 Poteka zasedanja. 

zP'teen iDru9a usedanja zveze niso odprta za tisk in javnost, 
;(i 

Ce na določenem zasedanju ni odločeno drugače. 
«a" 

24. Frankirni privilegiji 

^ 'c Sv6? ^on,erenco imajo člani delegacij, predstavniki Čla- 
'arii p ^'ani Odbora za radijsko regulativo, višji funkci- 

^^,'e,r;eralne9a sekretariata in Sektorjev Zveze, ki se ude- 
"slan erence' ter osebje sekretariata Zveze, ki je bilo ile[0 ° Pa konferenco, pravico do poštnih, telegramskih, 

;e ®K|'1 in teleksnih frankirnih privilegijev do obsega, kot 
Judami'in?vJla v ada gostiteljica v sporazumu z drugimi pgi 1 m "strežnimi priznanimi upravljalskimi agencijami. 
^•POqLavje 

IUae določbe 

33. člen 

Finance 

'8Vn^ '-es,vica. po kateri si vsaka Članica določi svoj ni razred v skladu z ustreznimi določbami 28. člena 

jas2*** 
tslJS 
«rot 

ed 23 ^ot 
s rot 
ijtort . enot 

'*S| 5enot 
. '5 enot 
'?d 13 enot 

«r, 

;0 «!ed enot 

iji «r6H ® er>ot 
en°t 

' s *enot 

^ I enot 

^0 1 

s» J«««. 

enote 1 ene ■i."U ' 
N 1M 1/4 enote 

enote* 

1 razvite države, kot so navedene na spisku 
S11) nar°dov, in za druge Članice, ki jih določi Svet) 

^*9ora0t|atno k PrisPevnim razredom, navedenim pod št. 4q I. lahko vsaka Članica izbere število prispevnih enot 

'O (3) q 
^ Sevnneralni sekre,ar posreduje odločitev vsake Članice t ^ nem razredu vsem Članicam Zveze. 

)P članice lahko, kadarkoli želijo, povišajo svoj prispevni 

r°č«vaiec, št. 34 

472 2. (1) Vsaka nova Članica mora v letu svojega pristopa 
plačati prispevek, ki se računa od prvega dne v mesecu 
pristopa. 

473 (2) Če se Članica odpove Ustavi in tej Konvenciji, mora 
plačati prispevek do zadnjega dne v mesecu, v katerem odpo- 
ved začne veljati. 

474 3. Dolžni znesek se obrestuje po 3% (triodstotni) letni 
obrestni meri od začetka vsakega finančnega leta Zveze v prvi 
polovici leta in po 6% (šestodstotni) letni obrestni meri od 
začetka sedmega meseca. 

475 4. Naslednje določbe se nanašajo na prispevke organiza- 
cij, ki so navedene pod št. 259 in 262, in ustanov, ki so 
pooblaščene za sodelovanje v dejavnostih Zveze v skladu 
z določbami 19. člena te Konvencije. 

476 5. Organizacije, navedene pod št. 259 in 262 te Konven- 
cije, in druge organizacije mednarodnega značaja, ki sodelu- 
jejo na Konferenci pooblaščenih predstavnikov, v Sektorju 
Zveze ali na svetovni konferenci o mednarodnih telekomuni- 
kacijah, morajo deliti kritje stroškov konference ali Sektorja 
v skladu s št. 479 in 481 spodaj, kot je primerno, razen če jih 
Svet na podlagi recipročnosti ne oprosti. 

477 6. Katerakoli ustanova ali organizacija, ki je na seznamih, 
navedenih pod št. 237 te Konvencije, mora prispevati za kritje 
stroškov Sektorja v skladu s št. 479 in 480 spodaj. 

478 7. Katerakoli ustanova ali organizacija, ki se pojavi na 
seznamih, navedenih pod št. 237 te Konvencije in sodeluje na 
Konferenci o radiokomunikacijah, na svetovni konferenci 
o mednarodnih telekomunikacijah ali na konferenci ali skupš- 
čini Sektorja, čeprav ni Članica, mora prispevati sredstva za 
kritje stroškov konference ali skupščine v skladu s št. 479 in 
481 spodaj. 

479 8. Prispevki, ki so' navedeni pod št. 476, 477 in 478, 
morajo temeljiti na svobodni izbiri prispevnega razreda iz 
lestvice, navedene pod št. 468 zgoraj, z izjemo razredov 1/4,1/ 
8 in 1/16 enote, ki so rezervirani za Članice Zveze (zadnja 
izjema se ne nanaša na Sektor za razvoj telekomunikacij); 
Generalnega sekretarja je potrebno obvestiti o izbiri razreda; 
katerakoli ustanova ali organizacija lahko, kadarkoli to želita, 
izbereta višji prispevni razred. 

480 9. Znesek prispevka po enoti za plačilo izdatkov vsakega 
Sektorja je določen z 1/5 prispevne enote Članic Zveze. Ti 
prispevki se štejejo kot dohodek Zveze. Obrestujejo se 
v skladu z določbami pod št. 474 zgoraj. 

481 10. Znesek prispevka po enoti za plačilo izdatkov konfe- 
rence ali skupščine se določi z delitvijo celotnega zneska 
proračuna zadevne Konference ali skupščine s celotnim števi- 
lom enot, ki jih prispevajo Članice kot svoj delež za izdatke 
Zveze. Obrestujejo se od šestdesetega dne po dnevu odpoši- 
Ijatve obračunov, po obrestni meri, ki je določena pod št. 474 
zgoraj. 

482 11. Znižanje števila prispevnih enot je možno samo 
v skladu z načeli, ki jih določajo ustrezne določbe 28. člena 
Ustave. 

483 12. V primeru odpovedi sodelovanja v delu Sektorja ali 
prenehanja takšnega sodelovanja (glej št. 240 te Konvencije) 
se mora prispevek plačati do zadnjega dne v mesecu, v kate- 
rem taka odpoved ali prenehanje stopi v veljavo. 

484 13. Prodajno ceno publikacij določi Generalni sekretar, 
pri čemer mora računati, da mora prodaja publikacij kriti tudi 
stroške reprodukcije in distribucije. 

485 14. Zveza mora imeti rezervni račun za zagotovitev obrat- 
nega kapitala za pokrivanje nujnih izdatkov in za zagotavlja- 
nje dovolj velike količine gotovine, da se v čim večji meri 
lahko izogne nepotrebnim najemanjem posojil. Svet na 
osnovi pričakovanih potreb vsako leto določi znesek rezerv- 
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nega računa. Na koncu vsakega dvoletnega proračunskega 
obdobja se vsi proračunski presežki, ki niso bili porabljeni ali 
niso pod hipoteko, usmerijo na rezervni račun. Druge podrob- 
nosti o tem računu so opisane v Finančnem pravilniku. 

486 15. (1) Generalni sekretar lahko v dogovoru s koordina- 
. cijskim komitejem sprejme gotovinske ali drugačne prosto- 
' voljne prispevke, pod pogojem, da so okoliščine, povezane 
s prostovoljnimi prispevki, v skladu z nameni in programi 
Zveze in s programi, ki jih osvoji konferenca ter s Finančnim 
pravilnikom, ki mora vsebovati posebne določbe za prejem in 
uporabo takšnih prostovoljnih prispevkov. 

487 (2) O takšnih prostovoljnih prispevkih mora Generalni 
sekretar obvestiti Svet v poročilu o finančenm poslovanju in 
za vsak primer navesti izvor, namen uporabe in svojo dejav- 
nost v zvezi z vsakim prostovoljnim prispevkom. 

34. člen 
Finančna odgovornost Konferenc 

488 1. Konference Zveze morajo pred sprejemom predlogov 
ali sprejemanjem odločitev s finančnimi posledicami upošte- 
vati vse določbe o proračunu Zveze in zagotoviti, da izdatki ne 
presegajo dobroimetja, ki ga Svet lahko odobri. 

489 2. Nobena odločitev Konference, ki ima za posledico 
neposredno ali posredno povečanje izdatkov, ki presegajo 
dobroimetje, ki ga lahko odobri Svet, ne more postati ve- 
ljavna. 

35. člen 
Jeziki 

490 1. (1) Na Konferencah in zasedanjih Zveze se lahko poleg 
jezikov, navedenih v ustreznih določbah 29. člena Ustave, 
uporabljajo še drugi jeziki: 

491 a) če je Generalnemu sekretarju ali direktorju določe- 
nega urada izročena prošnja za uporabo enega ali več jezi- 
kov, ustno ali pisno, pod pogojem, da Članice, ki vložijo 
prošnjo, krijejo stroške, ki s tem nastanejo. 

492 b) če si katerakoli delegacija na svoje stroške preskrbi 
ustni prevod iz svojega jezika v katerikoli drug jezik, naveden 
v ustrezni določbi 29. člena Ustave. 

493 (2) V primeru, ki je naveden pod št. 491 zgoraj, lahko 
Generalni sekretar ali direktor zadevnega Urada ugodi proš- 
nji, če zadevne Članice potrdijo, da bodo Zvezi plačale tako 
nastale stroške. 

494 (3) V primeru, ki je naveden pod št. 492 zgoraj, lahko 
zadevna delegacija na svoje stroške preskrbi ustno prevajanje 
v svoj jezik iz enega od jezikov, ki so navedeni v ustrezni 
določbi 29. člena Ustave. 

495 2. Katerikoli dokument, naveden v ustrezni določbi 29. 
člena Ustave, je lahko objavljen tudi v drugih jezikih od tistih, 
določenih v 29. členu Ustave, če Članica, ki zahteva takšno 
publikacijo, prevzame kritje stroškov prevoda in tiskanja. 

V. POGLAVJE 

Različne določbe o upravljanju telekomunikacijskih storitev 

36. člen 
Stroški in brezplačne storitve 

496 Določbe, ki se nanašajo na zaračunavanje telekomunika- 
cijskih storitev in različni primeri odobravanja brezplačnih 
storitev so pojasnjene v Izvršilnem pravilniku. 

37. člen 
Polaganje obračunov in likvidacija računov 

497 1. Obračunavanje mednarodnih računov se šteje za 
tekoče transakcije in se izvaja v skladu z ustaljenimi medna- 

rodnimi obvezami Članic, katerih vlade so sklenile P 
dogovor o tem. Kjer ni takšnih sporazumov in če m P , r 
dogovorov v smislu navedb v 42. členu Ustave, se od i 
vanje računov izvaja v skladu z Izvršilnim pravilniKon" 

498 2. Uprave Članic in priznane upravljalske a9e
ej[? 

opravljajo mednarodne telekomunikacijske storitve, s "1 
vorijo o znesku dolgovanj in dobroimetij. 

499 3. Kontni izvleček z navedbo dolgovanj in ^ „ 
navedenih pod št. 498 zgoraj, se izdela v skladu z d01 

Izvršilnega pravilnika, razen če niso bili sklenjeni rM 
sporazumi med zadevnimi strankami. J 

38. člen 
Denarna enota 

500 Če ni posebnih sporazumov med Članicami, se 
čanje obračunskih stopenj za mednarodne telekorn „t < 
ske storitve in za odpiranje mednarodnih računov up 
naslednji denarni enoti: 

- ali denarna enota Mednarodnega denarnega 
- ali zlati frank, 

določeni v Izvršilnem pravilniku. Določbe o uPorabldi 1 
dene v 1. dodatku Mednarodnega telekomunikacij 
vilnika. 

39. člen 
Medsebojne komunikacije 

501 1. Postaje, ki opravljajo mobilne storitve v rad' 
kacijah, so dolžne v mejah svoje normalne zasede" 
pročno izmenjevati radiokomunikacije ne glede n 
sistem, ki ga uporabljajo. 

i"1 
ikof ihi 

SlS 
»in da1*! 502 2. Kljub temu pa določbe pod št. 501 ne smejo.^ 

ovirale napredka znanosti, preprečevati uporabe^ 
sistemov, ki niso sposobni omogočati komunici*" 
gimi sistemi, vendar pod pogojem, da to ni n104?: 
specifične narave takega sistema in ne zato, ker p1 ^^ 
sistem uporabiti namenoma za oviranje medsebojn1 

kacij. 
503 3. Kljub določbam pod št. 501 zgoraj pa se 
postaji dovoli opravljanje omejenih mednarodnih1 r„ 
kacijskih storitev, določenih z namenom takšnih 
z drugimi okoliščinami, ki so neodvisne od up°r 

sistema. 
40. člen 

Tajni jezik 

504 1. Vladni telegrami in službeni telegrami so la'1*0 

gradivih napisani v tajnem jeziku. 

rOlffi 505 2. Zasebni telegrami v tajnem jeziku so doy< 
vsemi Članicami z izjemo tistih, ki vnaprej obvesti)0 

nega sekretarja, da ne dopuščajo takšnega jezika z 
gorijo korespondence. 

506 3. Članice, ki ne dovoljujejo zasebnih telegram°%i ^ 
jeziku, če izvirajo iz njihovih ozemelj ali so tja n® 
morajo take telegrame dovoliti v tranzitu, razen v 

ukinitve storitve, predvidene v 35. členu Ustave. 

VI. POGLAVJE 

Arbitraža in dopolnilo 

41. člen 
Arbitraža: postopek 

(glej 56. člen Ustave) 

507 1. Stranka, ki zahteva arbitražo, sproži arbitf®*^ 
pek s tem, da drugi stranki v sporu posredUF 
o predložitvi spora v arbitražo. 

1? 

Po 

«ki 

»d 

itn 
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lif t0 
2- Stranki se sporazumeta o tem, ali se arbitraža zaupa 

■jt en (?
mezn'l<om. upravnim organom ali vladam. Če se stranki 

met 6SeC po obvestilu o predložitvi spora ne moreta sporazu- " 0 tej točki, se arbitraža poveri vladam. 

*93. če »ikiti "iti državljani držav, ki so v sporu, niti v njih ne smejo imeti 
službaha k'va,'šča, niti ne smejo biti zaposleni v njihovih 

5l0 4 (*■„ . . ios oroan se art)itraža poveri vladam ali njihovim upravnim 
'sno"1' 'e treba izbrati izmed Članic, ki niso vpletene p0Vj°r' so pa podpisnice sporazuma, katerega uporaba je 

Pora ^ rolcu ,retl mesecev po prejemu obvestila o predložitvi arbitraži mora vsaka stranka v sporu določiti arbitra. 
A 

V ijjl. so v spor vpletene več kot tri stranke, določi arbitra 
'sklad°d-dVeh skupin strank, ki skupno nastopajo v sporu, 

^3 7 
^it ' Dva na ta način imenovana arbitra izbereta tretjega 
i|Jtjj ■ ki mora, če sta druga dva arbitra posameznika in ne 

„i ie sL^Po(njevati pogoje, ki so navedeni pod št. 509 zgoraj in 
9"rbitro iste narodnosti kot katerikoli od obeh drugih 

'foitra se afbitra ne moreta sporazumeti o izbiri tretjega 
'®Por' VSa'< 'menuie tretjega, ki ne sme imeti nobene zveze °ro. Generalni sekretar potem izžreba tretjega arbitra. 

se arbitraža poveri posameznikom, arbitri ne smejo 

s postopkom, navedenim pod št. 510 in 511 zgoraj. 

Sl<8. 
»tn~a^.rank' v sporu se lahko dogovorita, da spor rešuje en 
'liko i • ki 9a imenujeta sporazumno; alternativno pa sli iei(ret'

rnenuieta vsaka svojega arbitra in prosita Generalnega 
'lov- da z *rebom določi, katera od obeh na tak način anih oseb bo prevzela funkcijo enega samega arbitra. 

>15 g , 
ia'ipra \:

r°lter ali arbitri svobodno odločajo o kraju postopka 
ji '"n postopka, ki jih uporabijo za arbitražo. 
>' '610 n 
)i uj0ja' "azsodba enega samega arbitra je dokončna in obve- 
$ »lem,.*a stranke v sporu. Če je arbitraža poverjena več kot 

'e končna in obvezujoča razsodba, izglaso- 192 večino arbitrov. 

S DrnVS|?ka Stranka <0, iaJ\reiskavo in arbit 

)l|' 

nosi stroške, ki si jih je sama nakopala 
- in arbitražo. Stroški arbitraže, ki niso vezani na 

'ranke, se delijo enako med vse stranke v sporu. 
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arbit Za Preskrb' vse informacije, vezane na spor, ki bi «i _ l6r ali arbitri utegnili potrebovati. Če stranke v sporu yl9Sain — K*-'41 oiiMiirvc v Šu J^'.s® razsodba arbitra ali arbitrov sporoči General- 

v' 
"o tej L-al<a članica Zveze lahko predlaga kakršnokoli dopol- 

111 6<IIoq 0nvenc'ji. Generalni sekretar mora prejeti vsak tak 
lr"®ren a'man' osem mesecev pred datumom, določenim za 
W Pooblaščenih predstavnikov, da lahko o njem 

> !«ner ,®n° obvesti vse Članice in jim omogoči razpravo. 
' Vam !ekretar mora vsak tak Predlog čim prej poslati ^veze, vendar ne kasneje kot šest mesecev pred n|ni datumom. 

0,"ere!lU^ temu 'ahko članica Zveze ali njena delegacija na 
"^nokii P°°blaščenih predstavnikov kadarkoli predloži 
^larti. spremembo dopolnila, ki je bilo predloženo 9(Ju s št. 519 zgoraj. 

3. 2 sdop0? ?klepčnost pri obravnavanju kateregakoli predloga 
'(Snarn 

n'tev ali spreminjanje te Konvencije na kateremkoli 
zasedanju Konference pooblaščenih predstavni- 

s®kretarju za bodoče reference. 

42. člen 
Določbe za dopolnjevanje te Konvencije 

'i?, 
na K^'fVana ve^ kot P°lovica vseh delegacij, akreditira- onferenci pooblaščenih predstavnikov 

°coiniiaKwa,erak°'i predlagana sprememba predlaganega a kakor tudi predlog v celoti, spremenjen ali ne, se na 

št. 34 

plenarnem^zasedanju sprejme, če ga potrdi več kot polovica 
delegacij, akreditiranih na Konferenci pooblaščenih predstav- 
nikov, ki imajo pravico glasovati. 

523 5. Razen če v prejšnjih odstavkih tega člena ni drugače 
določeno, se uporabljajo splošne določbe v zvezi s konferen- 
cami ter Poslovniki konferenc in drugih sestankov, ki jih 
vključuje ta Konvencija. 

524 6. Vsa dopolnila k tej Konvenciji, sprejeta na Konferenci 
pooblaščenih predstavnikov, začnejo kot celota in v obliki 
enega samega dopolnilnega dokumenta veljati na dan, ki ga 
določi Konferenca in pri tistih Članicah, ki pred navedenim 
datumom oddajo svoje dokumente o ratifikaciji, sprejetju ali 
potrditvi, oziroma pristopu tako h Konvenciji kot k dopolnil- 
nemu dokumentu. Ratifikacija, sprejetje ali potrditev oziroma 
pristop k samo enemu delu dokumenta o dopolnitvi ni možen. 

525 7. Ne glede na št. 524 zgoraj pa lahko Konferenca poo- 
blaščenih predstavnikov sklene, da je potrebno dopolnilo k tej 
Konvenciji za pravilno izvajanje dopolnila k Ustavi. V tem 

■primeru dopolnilo k tej Konvenciji ne more začeti veljati pred 
začetkom veljavnosti dopolnila k Ustavi. 

526 8. Generalni sekretar obvesti vse Članice o oddaji vsakega 
dokumenta o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu. 

527 9. Z začetkom veljavnosti vsakega takega dopolnilnega 
dokumenta začnejo v skladu z 52. in 53. členom Ustave za 
Konvencijo veljati ratifikacije, sprejetja, potrditve ali pristopi 
taki, kot so dopolnjeni. 

528 10. Po začetku veljavnosti kateregakoli takega dopolnil- 
nega dokumenta ga Generalni sekretar registrira pri Sekreta- 
riatu Združenih narodov v skladu z določbami 102. člena 
Listine Združenih narodov. Prav tako veljajo za vsak dopol- 
nilni dokument tudi določbe iz št. 241 Ustave. 

DODATEK 

Definicije določenih izrazov, uporabljenih v tej Konvenciji in 
Izvršilnem pravilniku Mednarodne telekomunikacijske zveze 

Izrazi, navedeni v tem dodatku, imajo v zgoraj omenjenih 
dokumentih Zveze naslednji pomen: 

1001 Izvedenec - ekspert: Oseba, ki jo pošlje bodisi: 

a) vlada ali administracija njene države, ali 
b) ustanova ali organizacija pooblaščena v skladu z 19. čle- 
nom te Konvencije, ali 
c) neka mednarodna organizacija 
zato, da bo sodelovala pri tistih nalogah Zveze, ki sodijo 
v njeno poklicno pristojnost (angl. »expert«), 

1002 Opazovalec: Oseba, poslana iz: 

- Združenih narodov, specializirane agencije Združenih 
narodov, Mednarodne agencije za atomsko energijo, regijske 
telekomunikacijske organizacije, ali medvladne organizacije, 
ki upravlja s satelitskimi sistemi, da bi v vlogi svetovalca 
sodelovala na Konferenci pooblaščenih predstavnikov ozi- 
roma na sektorski konferenci ali zasedanju: 
- mednarodne organizacije, da bi kot svetovalec sodelovala 
na sektorski konferenci ali zasedanju, ali 
- vlade države Članice Zveze, da bi sodelovala na regijski 
konferenci, vendar brez pravice glasovanja, v skladu z ustrez- 
nimi določbami te Konvencije (angl. »observer«), 

1003 Mobilna storitev: Radiokomunikacijska storitev med 
mobilno in zemeljsko postajo ali med mobilnimi postajami 
(angl. »mobile service«). 

1004 Znanstvena ali industrijska organizacija: Katerakoli 
organizacija razen vladne ustanove ali agencije, ki se ukvarja 
s preučevanjem telekomunikacijskih problemov ali z obliko- 
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vanjem ali proizvodnjo opreme, namenjene za telekomunika- 
cijske storitve (angl. »scientific or industrial organization«), 

1005 Radiokomunikacije: Telekomuniciranje z uporabo radij- 
skih valov. 

>> 
Opomba 1: Radijski valovi so elektromagnetni valovi s frek- 
vencami, poljubno nižjimi od 3.000 GHz, ki se širijo po zrač- 
nem prostoru brez umetnih vodnikov. 

Opomba 2: Za potrebe določb iz št. 149 do 154 te Konvencije, 
zajema izraz »radiokomunikacije« tudi telekomunikacije, ki 
uporabljajo elektromagnetne valove s frekvencami nad 3.000 

GHz, ki se širijo po zračnem prostoru brez umetnih vodi" 
(angl. »radiocommunication«). 

1006 Službene telekomunikacije: Telekomunikacije, 
v zvezi z javnimi mednarodnimi telekomunikacijami 
izmenjujejo med: 
- upravnimi organi, 
- priznanimi upravljalskimi agencijami, in 
- predsednikom Sveta, Generalnim sekretarjem, nani 
kom generalnega sekretarja, direktorji uprav, člani OflD j, 
radijsko regulativo in med ostalimi predstavniki ali P0<?°2l)ji<ki 
nimi funkcionarji Zveze, vključno s tistimi, ki so sw 
zaposleni izven sedeža Zveze (angl. »service telećom"1 1 
tion«). 
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ntlj^jla ustavna ureditev ogrožena? 
[i, 
»IRANCE BUČAR je 16. 3.1994 postavil naslednje poslan- 

flii. 
"evnega časopisja (npr. Delo, Republika dne 15. 3.1994) 

ii' Vn°st izvedela za izjave predsednika republike, da naj 
)je® v državi pripravljal državni udar, da so za premagova- 
Li!|0Vražnika postala dovoljena vsa sredstva, celo fizična 
% h"'3'. 1)3 nas'aja nova mafija, in to z zakonitim držav- °en®rjem, da se ustvarjajo ilegalne strukture, ki delajo 
'»sil ° ^ Paraobveščevalne službe, ki zasledujejo (6I ce državnih in političnih funkcij, novinarje in javne 
"otra°-e" Po nie9°vih trditvah naj bi te podatke imelo tudi 
" ali KJ-e minis,rstvo, s temi podatki naj bi razpolagala tudi iju 1 vsai morala razpolagati - tudi slovenska obvešče- 
D)V 

a9encija in njihova stvar je, ali in kdaj bodo o tem 
loi *!"' tudi javnost. Po uradnem sporočilu političnega 
ta i".1" Predsednika vlade (vse povzeto iz časopisnih vesti) 

Kolegij teh domnev ne potrdil. 

"obv''* ^r*avr>ega zbora za nadzor nad delom varnostnih esčevalnih služb o vsem tem ni dobila niti najmanjše 
""nacije iz uradnih virov. 

!«k 
Ci,ih Podpisov, ki bi urejali organizacijo in odnose teh 
lj(lro6f,aSPr0,i D"avnemu zboru oziroma njeni za to 
''eien pris,°ini komisiji, sicer še nimamo in zato tudi ni !i,je 

a dolžnost poročanja tej komisiji s strani vlade in 
O služb. V konkretnem primeru pa gre za tako 
lak n zadeve> da bi moral biti Državni zbor o tem na 
tet "aćin obveščen, tudi če se pozneje izkaže neosnova- St ledenih domnev. 

8 smatrala za PO<rebno, da o tem obvesti 

"'da a Republike Slovenije daje naslednji odgovor: 

'sN)|fi!enu zakona 0 obrambi in zaščiti opravlja Skupščina ostjo h i ®'°venije (torej Državni zbor) nadzor nad zakoni- 
ku 3 varnostnega organa v republiškem upravnem 
1 v°ja^k obrambne zadeve (torej v Ministrstvu za obrambo) 
"poseh Policije v Teritorialni obrambi Republike Slovenije 
''Istva ?6™ delovnem telesu; le-to obravnava metode in 
Jfflaie ' ' uporabljajo navedeni organi in o tem poroča 
'avn6

US<rezne ukrePe Skupščini Republiki Slovenije (torej 
SVe mU zboru) Predstojnik ministrstva za obrambne 
» o d ?ra temu delovnemu telesu vsaj enkrat letno poro- 
dna t ter 0 uporabi metod in sredstev varnostnega 
"Štano • vo'a®'<e policije. Po odloku Državnega zbora 
'r'dni iVltv' in nal°gah komisij in odborov Državnega zbora 
'%stn i?' RS, št. 12/93) Komisija za nadzor nad delom n'h in obveščevalnih služb 
r)a*j . 

%be
2lra in ima vpogled v delo 

iT^bof V'adi in varnostne9a o=.     — 
,'očeriih posebei z vidika spoštovanja v ustavi in zakonu .Sito^avic in svoboščin človeka in državljana; z vidika 

■^tevk POSebei skrbi za vprašanja utemeljenosti metod in 
Nujno ,! 'ih pr' opravljanju svojih nalog in v okviru njihovih 
W. i,,. uporabljajo varnostno-informativna služba 

varnostno-informativne 
organa v Ministrstvu za 

pri «"'■ Va uporabljajo 
i 'la <,irn.?stn' organ v Ministrstvu za obrambo in kriminali- 

9 v Ministrstvu za notranje zadeve; 
Državnega zbora opravlja nadzor nad 

''"pri rtS''° ^ela služb, ki se s podobnimi pooblastili ustano- 
%a^

Ugih organih; 
l(>Vanio®va Podloge zakonov in drugh aktov, ki urejajo l)e teh služb; 

- poroča Državnemu zboru o nadzorstvu nad zakonitostjo 
dela služb in mu po potrebi predlaga, da sprejme ustrezna 
stališča ali ukrepe. 

Komisija se mora sestati najmanj enkrat mesečno. 

Dejstvo je torej, da obstajajo predpisi, ki urejajo odnose teh 
služb nasproti komisiji; prav tako je predpisana in urejena 
dolžnost poročanja tej komisiji s strani zadevnih služb. Vsi 
predpisi še niso usklajeni z ustavo Republike Slovenije (zakon 
o obrambi, zakon o notranjih zadevah itd.), vendar se ni 
mogoče strinjati s trditvijo, da predpisov, ki bi urejali to 
področje, ni. Vlada pospešeno pripravlja zakonske predloge 
o obrambi in o notranjih zadevah (javni varnosti) ter druge 
predpise, ki bodo omogočili še bolj celovito, sprotno, učinko- 
vitejše in popolno parlamentarno nadzorstvo nad delovanjem 
teh služb. 

Podrobnejše pojasnilo je razvidno iz poročila vlade 
o dogodku v Depali vasi in o njegovem ozadju. 

Dodeljevanje radijskih in TV frekvenc je uganka 

POLONCA DOBRAJC, poslanka SNS, je 21. februarja letos 
vprašala 

Prosim za odgovor, koliko televizijskih in koliko radijskih 
frekvenc je bilo na novo dodeljenih in komu, v časovnem 
obdobju od 1. 1. 1993 do dneva vašega odgovora in koliko 
televizijskih in koliko radijskih frekvenc je bilo za isto 
časovno obdobje odvzeto in komu? 

Ministrstvo za promet in zveze ji je odgovorilo: 

1. Od 1. 1. 1993 do 23. 2. 1994 je bilo izdanih skupno 57 
dovoljenj za radijske postaje in 75 dovoljenj za televizijske 
postaje. 

2. Do ustanovitve Sveta za radiodifuzijo Republiška uprava za 
telekomunikacije pri dodeljevanju dovoljenj za radijske in 
televizijske postaje upošteva obstoječe veljavne zakone in 
predpise ter Sklep Vlade št. 340-09/91-4/7-8 z dne 10.11.1992. 

Kako je bilo zavarovano posojilo za projekt 
»snežni plašč Praktis« 

JANEZ KOPAČ, poslanec LDS, je 8. 3. 1994 vladi naslovil 
naslednje vprašanje: 

Na 139. seji Vlade Republike Slovenije dne 30. 04.1992 je bil 
sprejet sklep, da Vlada finančno podpre projekt »snežni 
plašči Praktis« inovatorjev g. Barloga in g. Logarja. 

6. maja 1992 je podjetje Praktis d.o.o. pa izven procedural- 
nem postopku na osnovi omenjenga sklepa Vlade RS pre- 
jelo kredit v višini 100 milijonov SIT preko Ministrstva za 
finance. 

Sprašujem Vlado RS oziroma Ministrstvo za finance ali je 
bilo posojilo ustrezno zavarovano, ali je bilo že vrnjeno in če 
ni bilo, kakšne postopke so pristojni organi sprožiti zato, da 
bi posojilojemalec denar vrnil proračunu. 

Ministrstvo za finance mu je odgovorilo: 
Na vprašanja dajemo iz pristojnosti Ministrstva za finance 
naslednje odgovore in pojasnila: 



Na navedeni seji je izvršni svet sklenil, da se projekt »Snežni 
plašči Praktis« financira iz naslednjih postavk: 
»Spodbujanje razvoja« pri Ministrstvu za zna- 
nost in tehnologijo 20.0 mio SIT 
»Denarna nadomestila nezaposlenim« pri Mini- 
strstvu za delo 20.0 mio SIT 
»Intervencije v gospodarstvu« pri Ministrstvu za 
industrijo in gradbeništvo 20.0 mio SIT 
»Intervencije v gospodarstvu« pri Ministrstvu za 
varstvo okolja in ur. prostora 12.6 mio SIT 
»Pomoč demografsko ogrož. območjem« pri 
Ministrstvu za planiranje 6.0 mio SIT 
»Intervencije v gospodarstvu« pri Ministrstvu za 
malo gospod&rstvo 21.4 mio SIT 

Ministrstvo za malo gospodarstvo naj bi v breme iste postavke 
dalo tudi garancijo za bančno posojilo v višini 120 mio SIT. 

Posamezni resorji naj bi delili sredstva v skladu z obstoječo 
zakonodajo in merili. Ministrstvu za finance je sklep naložil, 
naj do takrat plača sredstva iz postavke »tekoča proračunska 

Ministrstvo za finance je od ministrstev, navedenimi v sklepu, 
takoj dne 04. 05.1992 pridobilo naknadno zagotovilo o ustrez- 
nosti navedenih postavk teh ministrstev, iz katerih naj prora- 
čunska služba izvede nakazila. Nakazila so bila izvršena dne 
06. 05. 1992 iz žiro računa proračuna Republike Slovenije 
z navedbo proračunskih postavk na plačilnih nalogih. 

Sklep Izvršnega sveta določa, da se projekt »snežni plašči 
Praktis« financira iz konkretnih postavk, skladno z obstoječo 
zakonodajo in z merili za dodeljevanje sredstev iz navedenih 
postavk - sklep torej ne govori o kreditiranju, temeveč le 
o dodeljevanju sredstev v okviru predpisov in veljavnih meril. 
Po podatkih, ki jih ima Ministrstvo za finance, so domala vse 
navedene postavke namenjene dodeljevanju subvencij. Sred- 
stva s teh postavk so bila torej dodeljena kot nepovratna, 
z izjemo sredstev za pomoč demografsko ogroženim območ- 
jem pri Ministrstvu za planiranje v višini 6 mio SIT, ki so bila 
dana kot dolgoročni kredit. Prva anuiteta tega krdita zapade 
v skladu s pogoji za kreditiranje projektov na demografsko 
ogroženih območjih (dvoletni moratorij) v izplačilo v drugi 
polovici letošnjega leta. 

Ponovno o slovenskem javnem dolgu 

SAŠO LAP, je 8. februarja letos ponovil svoje poslansko 
vprašanje in sicer: 

V odgovoru Vlade št. 020-03/93-1/91-8 z dne 21. 12. 1993 ni 
nikjer pojasnjeno na moje poslansko vprašanje v zvezi 
s slovenskim javnim dolgom sledeče: 

- kje je definiran pojem JAVNI DOLG in ali je to del sistema 
Javnih financ v državi Sloveniji? 
- Svetovna banka ima svoje kriterije, mi potrebujemo 
pravno ureditev področja javnega dolga 
- ni odgovora, kdo in na kakšen način lahko ustvarja javni 
dolg in ga nato pokriva? 
- ni odgovora, kakšni so pozitivni učinki, če sploh so 
v našem narodno-gospodarskem prostoru od že ustvarje- 
nega javnega dolga? 
- ni odgovora, koliko javnega dolga morda še bo, oz. je še 
skrit? 
- ni podane niti približne ocene, kdaj bo javni dolg pokrit, 
oziroma kako bodo obremenjeni proračuni v prihodnjih 
letih? 
- zakaj Slovenija ni naredila svoje otvoritvene bilance? 

Vlada Republike Slovenije mu je nanj odgovorila: 
Javni dolg ni pravna, temveč ekonomska kategorija, zato je 
treba definicije javnega dolga iskati pri ekonomskih teoretikih 

7 ne pa v pravnih predpisih. Najpogosteje pojmovano i 
»javni dolg« uporabljamo, ko govorimo o fiksnih in po'e™ 
nih obveznostih države oziroma državnega proračuna' 

Pravna ureditev zadolževanja nasploh in predvsem zadoj ^ 
nja države obstaja. Zadolževanje države urejajo pc' 
Zakona o obligacijskih razmerjih še: hu 

- 149. člen Ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS 33'9'l |( 
'i. 

- določbe členov 53 do 57 Zakona o proračunu in izvrše' i|f 
proračuna za leto 1993 (Ur. I. RS 22/93), ki se uporabil' 
podlagi Uredbe o začasnem financiranju potreb iz p'0" )b 
Republike Slovenije v prvem tromesečju letošnjega le,ai I/ 
RS 72/93), 

- določba 16. člena zakona o kreditnih odnosih s tujin0' 
RS 1/91), 

- določba 61. člena zakona o Banki Slovenije (Ur. I. P®' ' 

- določbe različnih zakonov o prevzemu določenih ob* Jj 
sti in najetju posameznih kreditov doma in v tujini oz I 
o jamstvu Republike Slovenije za kredite, ki jih na' 
druge pravne osebe. '! 

'0 
i 

Javni oziroma državni dolg potemtakem lahko nastan® » 
osnovi zakona, s katerim je urejeno pokrivanje tekočsS 
računskega primanjkljaja in odplačevanja obeznostiv<l |i 
nem letu (npr. zakon o izvrševanju proračuna in o Pr°r 

za leto 1993) ter na osnovi posebnih zakonov, s |<a 

država prevzema določene obveznosti zaradi izvajanja 
terih ekonomskih politik (npr. prestrukturiranje reaIn 
bančnega sektorja) oziroma, na osnovi katerih od^ 
državna poroštva za kredite, ki jih najemata javni in 11 

sektor. 

Zadolževanje države omogoča ob določenem obsegu j l{ 
čunskih prihodkov pokrivanje proračunskega primani*' Ivi 
izvajanje ekonomskih politik na nivoju in obsegu, ki i£ 
jeta z državnim proračunom in drugimi specialnimi1 'e 
Pozitivni učinki zadolževanja države se zato kažejo p o5 

v splošnih narodno gospodarskih indikatorjih: zaposl" !n 
gospodarski rasti, inflaciji, investicijah itn. 

• Hl(li Skritega javnega dolga ni. Obstaja le možni javni 'm 
naslova sukcesije z nekdanjo SFRJ. Republika Sloven') Iv, 
ob osamosvojitvi z Ustavnim zakonom zavezala, da i, 
zela garancijo za tisti del dolga, ki so ga koristili ident"k 
slovenski dolžniki in ga zato imenujemo alocirani do'9- 
delu gre za zamenjavo garancije, ki jo je dala nekdanja 
država z garancijo Republike Slovenije. Poleg ga^ 
alocirani del, pa se je Republika Slovenija z ustavnin1 

nom zavezala prevzeti tudi nealocirani dolga kjer razer 

države ni identificiranega končnega dolžnika. Delež,1(1 

prevzela na osnovi pogajanj Republika Slovenija b°' 
neposredno državni dolg in bo bremenil republiški Pr0 

Velja pa poudariti, da bo končno višino obveznosti, 
Slovenija prevzela iz tega naslova, moral potrditi si" 
parlament. 

Javni dolg se zamnjšuje, kadar se pojavi tekoči Pr0' . 
presežek ali pa z odprodajo državnega premoženja i 
rabo prihodkov za odplačilo državnih obveznosti- S'1 ; 

nega dolga, ob drugih nespremenjenih pogojih, niha 
nosti od splošne gospodarske aktivnosti: v razmerah ( 
ritete se običajno znižuje in obratno, v recesiji se Pc 

Vse evropske in druge države imajo določen obseg I 
dolga - Avstrija 49.3% BDP, Belgija 106.1% BD". 
republika 22.6% BDP, Danska 65.7% Nizozemska 
Švedska 38.3%, Nemčija 26.2% itn. Neposredni dOlS 
blike Slovenije znaša 20.8% BDP, če pa k temu Pr'^,8L 
poroštva, ki pomenijo za državo le potencialno obvezn 
znaša skupna obremenitev 26.2% BDP. Višina javneS 
je odvisna predvsem od ekonomskih politik in spos 

države, da ga tekoče servisira. 
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pRS je pripravila obsežnejši dokument o potencialnih in 
i p obveznostih Republike Slovenije, katerega namen je 
lepem informirati, kaj je državni dolg, kako nastane, kako 
i ris ter kakšna je njegova sestava, 

0ll Pišanje v zvezi z otvoritveno bilanco države vas obveš- 
da mora Vlada Republike Slovenije po zakonu o izvrše- 

" Proračuna in o proračunu za leto 1993 predložiti Držav- 
u zboru premoženjsko bilanco Republike Slovenije na 

)1),. - 12. 1993 najkasneje do 30. 6. 1994. Premoženjska 
TO države je seštevek premoženjskih bilanc posameznih 

■unskih uporabnikov, v katerih izkazujejo premoženje 
rirn upravljajo. 

al8' 

'svnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
""nistrstvo za finance. 

S'^anja o plačilu notranjega javnega dolga 

^ PERŠAK je na 19. seji državnega zbora 25. marca 
POStavil nfl^lpHnip nn«l»n«lrn unraianio* stavil naslednje poslansko vprašanje: 

'|ansko vprašanje postavljam v zvezi z nedavno raz- 
javnem dolgu Republike Slovenije, v okviru katere 

t
6 ob razpravi poudaril, da se meni zastavljajo pred- 
yprašanja v zvezi s takoimenovanim notranjim ali 

»j 1,1 javnim dolgom. Zato želim odgovor na vprašanje, 
}'! JJ '* katerih proračunskih postavk se dejansko plaču- 
M1 j.^eznosti iz tega naslova. Ali se te obveznosti do 
i3'Jt'ev Poplačujejo iz za to predvidenih postavk ali iz n' ,Un?'(ih postavk posameznih ministrstev, katerih sred- 
dol "sicer predvidena za druge namene. 
z«,,. 

je odgovor ministrstva za finance 
^osti iz notranjega dolga oziroma dolga do domačih 

„p® 0set) ,er obveznosti, nastale na podlagi jamstev 
iklilvk a" tui'm Pravnim osebam, se plačujejo iz posebnih 
sta & "Piačevanje obresti« in »plačevanje glavnic za 
'Z3|. 'n tuje kredite«, (pod čemer razumemo tudi vred- 
)Sf(^ Papirje Republike Slovenije), ter »garancije Vlade iz 
,|0v [® d?mačih in tujih kreditov« in »garancije in druge 

iz mednarodnih sporazumov« v državnem prora- 

'''liS o» 'eta 1992 Pa so lahko ministrstva na podlagi 
niiVnega zakona ali na podlagi sklepa Vlade, izdajala ■ ■ dokumente tudi v breme sredstev za lastno dejav- 

*ar je v bistvu predstavljalo anticipirano, vendar ne 
iri0 porabo. Šele od sprejetja Zakona o izvrševanju 

K K 
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proračuna in o proračunu za leto 1993 je nedvoumno dolo- 
čeno, da je za izdajo poroštev pristojen minister za finance ali, 
po posebnem zakonu o posojilu ali jamstvu, predstavnik 
države, ki ga določi Državni zbor. 

Po sklepu 25. seje Vlade Republike Slovenije z dne 27. okto- 
bra 1992 je poroštvo Ljubljanski banki d. d. za posojilo 
podjetju Vogue & Kline izdal minister za kulturo; prav tako je 
bilo s sklepom Vlade določeno, da morebitna plačila iz 
naslova tega poroštva bremenijo postavko proračuna, name- 
njeno financiranju filmske dejavnosti. 

Ministrstvo za kulturo in producent, podjetje Vogue & Kline, 
sta 2. septembra 1992 sklenila pogodbo o sofinanciranju 
projekta, ki vsebuje klavzule o pravicah Republike Slovenije iz 
naslova projekta in do proizvedenega filma. Republika Slove- 
nija lahko te pravice sodno uveljavlja. 

Je vlada res dala v upravljanje vse slovenske 
igralnice ameriški naftni firmi? 

MARIJAN POLJŠAK, poslanec Slovenske nacionalne des- 
nice, je 18. 4. letos vprašal: 

V Primorskih novicah je bila dne, 12. 4.1994 objavljena vest, 
da je R. Slovenija odstopila v upravljanje vse državne igral- 
nice v Sloveniji ameriški naftni firmi Mac Dowell iz Teksasa. 

Ali je to res? Če je res, zakaj je to Vlada storila in kdo v Vladi 
je podpisnik pogodbe? Za kakšno obdobje velja pogodba in 
kakšne koristi in izgubo ima od tega R. Slovenija? Kakšno 
politiko, glede igralnic nasploh, zastopa Vlada RS? 

Vladni odgovor na to vprašanje se glasi: 

V zvezi z vprašanjem Marijana Poljšaka, poslanca v Državnem 
zboru Republike Slovenije glede prenosa upravljanja igralnic 
na ameriško naftno firmo vas obveščam, da je članek v Pri- 
morskih novicah, na katerega se sklicuje g. Poljšak, zapoz- 
nela reakcija na prvoaprilsko šalo. Informacije v članku so 
v celoti izmišljene. Neresničnost je mogoče razbrati že iz 
dikcije, ki govori o državnih igralnicah in vključevanju tuje 
družbe v poslovanje igralnice. 

Avtor prvoaprilske potegavščine je uredništvo Radio Morje iz 
Izole, kar je bilo objavljeno dne 15. 4. 1994 v Primorskih 
novicah. 
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