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njem ter naložbami domačih podjetij v podjetjih v tujini.
Na tej podlagi je Vlada pripravila predlog sprememb in
dopolnitev zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki
omogočajo učinkovitejše izvajanje zakona ter odpravljajo
nekatere nejasnosti oziroma različne razlage določb.

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 27. julija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.
Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji dne
13. in 14. julija 1995 ob obravnavi problematike v zvezi
s preoblikovanjem družbene lastnine med drugimi sprejel
tudi sklep, naj Vlada Republike Slovenije po hitrem
postopku predloži Državnemu zboru Republike Slovenije
predloge sprememb in dopolnitev zakonodaje, s katerimi
bo omogočila nadzor nad zunanjetzrgovinskim poslova-

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.

I. UVOD

3. Finančne in druge posledice zakona

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Predlagane spremembe zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju ne bodo dodatno obremenile državnega proračuna,
oziroma povzročile večje finančne obremenitve za domače
pravne osebe.

Pri izvajanju zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju se je
pokazalo, da je treba nekatere zakonske določbe precizirati
ali dopolniti, da v praksi ne bi prihajalo do različnih razlag in
samega izvajanja zakona, kar se nanaša predvsem na obveznost prijavljanja opravljanja storitev na ozemlju Republike
Slovenije s strani tujih oseb ter značaja podatkov iz registra
pravnih oseb, ki imajo kapitalske naložbe v tujini. Prav tako je
treba upoštevati stanje in status premoženja, ki ga imajo
domače pravne osebe v republikah nekdanje SFRJ ter to
zakonsko urediti. To pa ni mogoče ob predpisovanju enakih
pogojev, kot veljajo za naložbe v druge države.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V drugem odstavku 20. člena zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) se črta
beseda »določenih«.
2. člen
V drugem odstavku 22. člena se za prvim stavkom doda nov
stavek, ki se glasi:
»Dovoljenje ni potrebno, če domača pravna oseba dobiček,
dosežen v gospodarski družbi v tujini, vloži v povečanje
osnovnega kapitala v isti gospodarski družbi.«

2. Cilji in načela zakona
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bo
dosežena večja jasnost zakonskih določb in omogočen učinkovitejši nadzor ter ukrepanje pristojnih organov. Prav tako
naj bi omogočili pravno ureditev statusa premoženja domačih
pravnih oseb v republikah nekdanje SFRJ, upoštevaje dejansko stanje ter na ta način tudi zagotovili ažurnost podatkov
v registru naložb v tujini.

3. člen
Za prvim odstavkom 24. člena se dodata nov drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
3
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»Register se vodi na podlagi izdanih odločb«
»Ministrstvo za finance posreduje podatke iz registra davčnim
organom, organom za notranje zadeve, državnemu tožilstvu,
sodiščem in drugim kontrolnim organom v zadevah, ki jih
le-ti obravnavajo v okviru svojih pristojnosti, drugim pravnim
in fizičnim osebam pa le na podlagi pisnega soglasja pravne
osebe, za katero se zahtevajo podatki.«

nahaja, ni potrebno dovoljenje iz drugega odstavka 22. člena
zakona.«
6. člen
Prvi odstavek 24. a člena se spremeni in se glasi:
»Domača in tuja fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji mora ustanovitev gospodarske družbe, nakup
ali povečanje ustanoviteljske vloge v gospodarski družbi
v tujini ter vlaganje v tuje gospodarske družbe prijaviti Republiški upravi za javne prihodke.«

4. člen
Za prvim odstavkom 23. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Veljavnost dovoljenja iz drugega odstavka 22. člena je eno
leto in se, v kolikor realizacija v tem času ni bila možna, na
prošnjo domače pravne osebe lahko podaljša za eno leto.«

7. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izbris kapitalske naložbe v tujini iz registra iz prejšnjega
odstavka, mora domača pravna oseba pri ministrstvu, pristojnem za finance, vložiti zahtevo za izbris in predložiti dokazilo
o prodaji gospodarske družbe v tujini, deleža ali delnic gospodarske družbe v tujini oziroma dokazilo o izbrisu iz registra
tuje države.«

5. člen
Za drugim odstavkom 45. člena se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Domače pravne osebe, ki so imele premoženje v drugih
republikah nekdanje SFRJ po 25. 6. 1991 in do uveljavitve
tega zakona niso opravile zakonsko zahtevane uskladitve,
morajo to premoženje prijaviti ministrstvu, pristojnemu, za
finance, zaradi vpisa v register. Za statusno pravno ureditev
tega premoženja po predpisih države, kjer se premoženje

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

K 4. členu
Predlagamo omejitev veljavnosti izdanega dovoljenja na eno
leto, v opravičenih primerih, ko ni bilo možno realizirati
naložbe, pa se lahko podaljša še za eno leto.
K S. členu
Premoženje, ki ga imajo domače pravne osebe v drugih republikah nekdanje SFRJ, je bodisi v obliki nepremičnin, terjatev,
zalog ipd. in v večini primerov ni organizirano v statusno
pravni organizacijski obliki v skladu z domicilno zakonodajo.
Razlogi za takšno stanje so od neurejenih premoženjsko
pravnih razmer med državama, pa do tega, da domače pravne
osebe ne morejo urediti statusa tega premoženja, ker ne
morejo pridobiti dovoljenja ministrstva za finance, ker ne
izpolnjujejo predpisanih pogojev. Da bi domačim pravnim
osebam omogočili ohranitev in statusno ureditev tega premoženja, predlagamo dopolnitev zakona.

K 1. členu
Ker prihaja v praksi do različnih tolmačenj, ali mora tuja
oseba prijaviti davčnim organom začetek opravljanja le določenih (nekaterih) storitev, ali vsako storitev, ki jo začne opravljati v Republiki Sloveniji, predlagamo, da se v izogib tako
različnih tolmačenj črta beseda »določenih«.
K 2. členu
Po 22. členu zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju Ministrstvo za finance izdaja dovoljenja samo v primeru, ko gre za
neposredni izvoz kapitala. V primeru reinvestiranega dobička
v tujini pa se tak transfer kapitala ne vrši, vendar je pravna
oseba, ki je lastnik oziroma solastnik podjetja v tujini, dolžna
po Sklepu o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih
pravnih oseb v podjetja v tujini (Uradni list RS, štev. 28/95)
prijaviti vsakršno spremembo v register naložb v tujini, ki se
vodi pri Ministrstvu za finance.

K 6. členu

K 3. členu

Predlagamo, da domače in tuje fizične osebe, ki imajo stalno
bivališče v R Sloveniji, prijavijo pristojni davčni službi tudi
nakup ali povečanje ustanoviteljske vloge v gospodarski
družbi v tujini in vlaganje v tuje gospodarske družbe in ne le
ustanovitev gospodarske družbe v tujini, k čemur so zavezane
sedaj.

Ministrstvo za finance vodi register pravnih oseb, ki imajo
kapitalske naložbe v tujini na podlagi izdanih odločb. Podatke
iz registra posreduje davčnim organom, pooblaščenim organom za notranje zadeve, državnemu tožilstvu, sodiščem
v zadevah, ki jih le-ti obravnavajo v okviru svojih pristojnosti.
Drugim pravnim in fizičnim osebam pa le na podlagi pismenega soglasja pravne osebe, za katero se zahtevajo navedeni
podatki. Namreč tega registra ni mogoče enačiti z registrom,
ki ga vodijo sodišča. Drugi zainteresirani subjekti se lahko
obrnejo za potrebne podatke direktno na pristojne registre
v tujini, kjer so te naložbe registrirane.

K 7. členu
Da bo stanje v registru usrezaio dejanskemu stanju, je treba
urediti tudi izbris naložbe v tujini iz registra ter določiti dokumentacijo, na podlagi katere se ta lahko opravi.

dodatne pogoje in kriterije, pod katerimi lahko opravljajo tuje
osebe posamezne storitve v Republiki Sloveniji:
1. da smejo tuje osebe na območju Republike Slovenije
opravljati oziroma nuditi določene storitve ob pogoju vzajemnosti;
2. da določenih storitev na območju Republike Slovenije tuje
osebe ne smejo opravljati, kolikor ne ustanovijo pravne osebe
s sedežem v Republiki Sloveniji ali sklenejo ustrezne pogodbe
z domačo osebo, ki je registrirana za opravljanje določenih
storitev;
3. da tuje osebe pri izvajanju določenih storitev na ozemlju
Republike Slovenije lahko zaposlijo določen maksimalni
delež tujih državljanov.

BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO
20. člen
Tuje osebe lahko opravljajo storitvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji, če izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje
posamezne storitvene dejavnosti.
Tuja oseba, ki nima sedeža ali druge registrirane- oblike
v Republiki Sloveniji, mora pri izvajanju določenih storitev na
ozemlju Republike Slovenije prijaviti začetek opravljanja storitev pri pristojnem davčnem organu.
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše tudi naslednje
poročevalec, št. 39
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ki imajo kapitalske naložbe v tujini ter predpiše način zbiranja
podatkov, ki so potrebni za vodenje registra.

22. člen
Za ustanovitev podjetja, banke, finančne, zavarovalne in
pozavarovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: podjetje)
v tujini, nakup ali povečanje ustanoviteljske vloge v podjetju
v tujini ter vlaganje v tuja podjetja, lahko domača pravna
oseba uporabi lastna sredstva ali kredit.
Sredstva za namene iz prejšnjega odstavka lahko domača
pravna oseba uporabi na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za finance. Kriterije za izdajo dovoljenj predpiše
Vlada Republike Slovenije.
Zahteva za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati: firmo, sedež in predmet dejavnosti podjetja v tujini,
ki se ustanavlja oziroma katerega osnovna vloga se kupuje ali
povečuje ter višino in vir sredstev, ki jih domača pravna oseba
namerava uporabiti.

24. a člen
Domača in tuja fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji mora ustanovitev gospodarske družbe v tujini v smislu prvega odstavka 22. člena tega zakona prijaviti Republiški
upravi za javne prihodke.
Način in rok prijave ter podatke, ki jih mora vsebovati prijava
iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance.
Republiška uprava za javne prihodke vodi evidenco gospodarskih družb v tujini iz prvega odstavka tega člena.

23. člen

45. člen

Ministrstvo, pristojno za finance, izda dovoljenje iz drugega
odstavka 22. člena v 30 dneh po vložitvi zahteve, če je domača
pravna oseba poravnala vse davčne obveznosti v Republiki
Sloveniji, in je v preteklem letu poslovala pozitivno.

Domači gospodarski subjekti, ki so opravljali gospodarske
dejavnosti v tujini pred 8. 10. 1991, morajo v roku 30 dni od
uveljavitve tega zakona ministrstvu, pristojnemu za finance,
predložiti odločbe, ki jih je do tega datuma izdal upravni
organ, pristojen za ekonomske odnose s tujino nekdanje
SFRJ, in se nanašajo na vpis ter spremembe opravljanja oblik
gospodarskih dejavnosti v register, ki ga je vodil ta organ.

24. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, vodi register pravnih oseb,
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EPA 1214 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 3/8-1995
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji dne
13. in 14. .julija 1995 ob obravnavi problematike v zvezi
s preoblikovanjem družbene lastnine sprejel stališča, priporočila in sklepe, ki v točki 11 nalagajo Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predloge sprememb zakona o deviznem poslovanju v smislu učinkovitejšega izvajanja nalog
pristojnih organov devizne kontrole, po hitrem postopku.

Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Matej MORE, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

UVOD

sedanje zakone o deviznem poslovanju, zakon o kreditnih
poslih s tujino, zakone o tujih vlaganjih ter v delu določb tudi
zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju. Glede na to, da se
pripravlja nove konceptualne rešitve, ki bodo tudi bolj prilagojene v evropski zakonodaji in usklajene z določili Asocijacijskega sporazuma, Vlada v tem trenutku s spremembami in
dopolnitvami zakona o deviznem poslovanju posega v glavnem le na področje delovanja devizne kontrole in na kazenske
določbe tako, da se omogoči kontrolnim organom: Banki
Slovenije, Republiškemu deviznemu inšpektoratu in Carinskim organom, učinkovitejše izvajanje nalog, ki jih izvajajo
v okviru svojih pristojnosti, na področju kontrole deviznega
poslovanja ter v primeru ugotovitve nezakonitosti in nepravilnosti pri poslovanju, pri izdajanju odločb in izvajanju ukrepov
na podlagi izrečenih odločb.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji dne 13.
in 14. julija 1995 pri obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine sprejel stališča, priporočila in
sklepe, ki v točki 11. nalagajo Vladi Republike Slovenije, da
pripravi predloge sprememb zakona o deviznem poslovanju
v smislu učinkovitejšega izvajanja nalog pristojnih organov
devizne kontrole. Na podlagi citirane 11. tč. stališč oziroma
priporočil Državnega zbora Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da sprejme navedene spremembe in
dopolnitve zakona o deviznem poslovanju (Ur. I. RS štev. 1/91
in 71/93) po hitrem postopku.

2. Temeljne re&itve in finančne posledice

Sedanji veljavni zakon o deviznem poslovanju je bil sprejet 25.
junija 1991, spremenjen in dopolnjen pa v decembru 1993.
leta. V dosedanji praksi pri izvajanju kontrole se je pokazalo,
da je kazenska določila v posameznih primerih smiselno
dopolniti, tako, da se omogoči učinkovitejše izvajanje kontrole ter izrekanja sankcij in ukrepov v primerih, ko so ugotovljene kršitve posameznih določil zakona o deviznem poslovanju.

Spremembe in dopolnitve se v največji meri nanašajo na
poglavje o devizni kontroli in na kazenske določbe, kjer gre za
to, da se precizneje opredelijo sankcije za nespoštovanje
materialnih določb zakona, po drugi strani pa za to, da se tudi
bolj precizno opredelijo pristojnosti kontrolnih organov.
Namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o deviznem poslovanju je, da bodo omogočile še bolj učinkovito
kontrolo in primernejše sankcije za kršitev deviznih predpisov.

Vlada Republike Slovenije bo sicer predložila Državnemu
zboru nov zakon o finančnem poslovanju s tujino, ki bo
celovito in na enem mestu obravnaval problematiko tako
finančnega poslovanja med domačimi in tujimi osebami,
kakor tudi poslovanja med domačimi osebami kadar je transakcija opravljena v tujem denarju. Zakon bo nadomestil

Sprejem sprememb in dopolnitev ne bo imel finančnih obremenitev za proračun.
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prejema odločbe vplačati pri Banki Slovenije brezobrestni
depozit v tolarski protivrednosti ugotovljenega stanja na
računu v tujini.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Tolarska protivrednost se določi na podlagi srednjega tečaja
Banke Slovenije na dan vplačila depozita. Vplačani depozit
vrne Banke Slovenije v dveh delovnih dneh po predložitvi
dovoljenja Banke Slovenije ali dokazila o uskladitvi poslovanja s pogoji, ki jih določa Banka Slovenije potem, ko je iz
sredstev depozita na podlagi odločbe davčnega organa
poplačala zapadle davčne obveznosti domače osebe.

V zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list Republike Slovenije 1/91-1 in 71/93) se v 30. členu na koncu prvega odstavka
doda besedilo:
»pod pogoji, ki jih določi Banka Slovenije.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

81. b člen

»Devize na deviznem računu iz tega člena se smejo uporabiti
samo za tekoče poslovanje v okviru dejavnosti iz prvega in
tretjega odstavka tega člena«

V kolikor devizni inšpektorat ugotovi, da depozit iz prejšnjega
člena ni bil vplačan v skladu z določili prejšnjega člena, izda
sklep o prisilni izterjavi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik
na računu pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje oziroma banki.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

2. člen
V drugem odstavku 55. člena se črta besedilo: »če je zoper
lastnika uveden sodni postopek«.

Denarna sredstva iz prvega odstavka se izterjajo skladno
z zakonom o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje oziroma skladno z zakonom o davkih občanov.«

3. člen
Za 57. členom se doda nov 57. a člen, ki se glasi:
»57. a člen

9. člen

Domače in tuje osebe morajo pri prehodu državne meje
organom carinske službe prijaviti vsak prenos gotovine in
čekov, ki presega vrednost 2,200.000 tolarjev.«

V prvem odstavku 82. člena se besede: »od 5.000 do 450.000
tolarjev« nadomestijo z besedami:
»najmanj 6.000.000 tolarjev«

4. člen

Z 6. točko se dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:

65. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. ima račun v tujini brez dovoljenja Banke Slovenije (29.
člen)

»Devizno poslovanje pravnih oseb, podjetnikov posameznikov, fizičnih oseb in pooblaščenih bank, je pod devizno kontrolo.«

8. uporablja devize na računu v tujini v nasprotju z nameni iz
29. in 30. člena zakona«

5. člen

dosedanje točke 7. do 14. postanejo točke 9. do 16.

68. člen se spremeni tako, da se peti odstavek nadomesti
z novim petim odstavkom, ki se glasi:

Doda se nova 17. točka, ki se glasi:
»17. ne izvrši odločbe iz 73. člena.«

»Do vzpostavitve nove organiziranosti davčne službe sta
davčna organa po tem zakonu Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje za pravne osebe in Republiška
uprava za javne prihodke za fizične osebe in zasebnike.«

V drugem odstavku 82. člena se besede: »od 500 do 25.000
tolarjev« nadomestijo z besedami:
»najmanj 500.000 tolarjev«.

6. člen
V 72. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

10. člen

»Vpogled v dokumentacijo v smislu drugega odstavka tega
člena pomeni tudi vpogled v dokumentacijo in račune tretjih
domačih in tujih oseb v zvezi s posamezno transakcijo, ki je
v povezavi z izvajanjem kontrole iz prvega odstavka tega
člena.«

V prvem odstavku 84. člena se besede: »od 500 do 100.000
tolarjev«, nadomestita z besedami:
»najmanj 600.000 tolarjev«,
Doda se nova 3. točka, ki glasi:

7. člen

»3. poskusi prenesti ali prinese preko državne meje brez
prijave carinski službi gotovino ali čeke, ki presegajo protivrednost 2,200.000 tolarjev (57. a člen).«

V 73. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.«

Dosedanja 3. točka postane četrta točka, ki se spremeni tako,
da se glasi:

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen

»4. če na zahtevo kontrolnega organa ne ravna po določilih
81. člena.«

Za členom 81. se dodata nova člena 81. a in 81. b, ki se glasita:

V drugem odstavku 84. člena se besede: »od 500 do 10.000
tolarjev« nadomestijo z besedami:

»81. a člen

»najmanj 50.000 tolarjev«

Če se z odločbo iz 1. odstavka 73. člena ugotovi, da ima
pravna oseba ali zasebnik devize na računih v tujini brez
dovoljenja Banke Slovenije ali da posluje v nasprotju s pogoji,
ki jih določa Banka Slovenije po 29. in 30. členu tega zakona,
mora pravna oseba ali zasebnik v roku petih delovnih dni od
poročevalec, št. 39

11. člen
Besedilo 85. člena se spremeni tako, da glasi:
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»Zasebnik, ki stori dejanje iz 82. in 84. člena tega zakona, se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev.«

»3. poskusi prenesti ali prenese preko državne meje brez
prijave carinski službi gotovino ali čeke, ki presegajo protivrednost 2,200.000 tolarjev (57. a člen).«

12. člen
Dosedanji točki 3. in 4. postaneta točki 4. in 5.

V prvem odstavku 86. člena se besede: »od 500 do 10.000
tolarjev« nadomestijo z besedami:

13. člen

»najmanj 50.000 tolarjev«.

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

Doda se nova točka 3., ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV
K 1. členu

K 4. členu

Sprememba 30. člena Zakona o deviznem poslovanju (v nadaljevanju zakona) se predlaga zato, ker se v praksi dogaja, da je
devize na računih v tujini mogoče uporabljati na dva načina:

Sprememba 65. člena se predlaga, da bi se zagotovil kontrolnim organom vpogled v poslovanje tujih pravnih oseb, ki
poslujejo v Republiki Sloveniji in niso domače osebe v smislu
6. člena zakona o deviznem poslovanju. Nekatere tuje pravne
osebe, ki poslujejo v Republiki Sloveniji (devizno poslovanje
tujih oseb preko nerezidenčnih računov - »črno« posredništvo oziroma zastopanje s strani pooblaščencev takih računov, devizno poslovanje tujih oseb na osnovi dejavnosti v smislu 20. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju i.p.d),
odrekajo pristojnost slovenskim kontrolnim organom.

- z odpiranjem nedovoljenih računov ali preseganjem dovoljene višine stanja na sicer dovoljenem računu (nedovoljeno
stanje).
- z uporabo deviz s sicer dovoljenih računov v namene, ki so
v nasprotju s tistim, za katere so bili računi dovoljeni.

K 5. členu

V veljavnem zakonu nobena od teh kršitev ni sankcionirana.
Da bi lahko uvedli sankcioniranje teh kršitev, ki so ena najbolj
enostavnih instrumentov za odliv kapitala v tujino, je
potrebno natančneje opredeliti namen, za katerega ima
domača oseba lahko devize na računih v tujini in skladno
s tem tudi višino deviz, ki jih ima lahko na tem računu. 30. člen
zakona za razliko od 29. člena zakona sicer navaja domače
osebe, ki imajo lahko na podlagi zakona račune v tujini, ne
opredeljuje pa eksplicitno namena niti ne predstavlja
zadostne podlage za določitev višine stanja. S predlagano
spremembo se režim iz 30. člena približa sistemu iz 29. člena,
kar omogoča jasno postavitev predpisanih okvirov (predvsem
višine zneska namen določa v nadaljevanju predlagana sprememba zakona) in s tem sankcioniranje kršenja teh okvirov
v vseh pojavnih oblikah razlogov, ki zahtevajo odprtje računov v tujini.

Do vzpostavitve nove organiziranosti davčne službe bo vlogo
začasnega davčnega organa za fizične osebe in zasebnike
opravljala Republiška uprava za javne prihodke, za pravne
osebe pa Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Sprememba tega člena je bila potrebna tudi v zvezi
z izvajanjem 81.a in 81.b člena te novele.

t

K 6. členu
Sprememba 72. člena se predlaga zaradi tega, ker se v praksi
dogaja, da poslovne banke ne dajejo podatkov, oziroma ne
omogočajo vpogleda v dokumentacijo, ko gre za poslovne
stike oziroma nakazila na račune tujih oseb. Sedanja dikcija
člena je omogočala interpretacijo, da se takega vpogleda ne
dopušča. Potrebno pa je, da so deviznim kontrolnim organom
dostopni podatki vsaj v primerih, ko domača oseba pri kateri
se vrši kontrola, nakazuje določena sredstva na nerezidentske
račune tujih partnerjev pri naših bankah pri čemer so poslovni
odnosi lahko vprašljivi oziroma je možnost, da gre za tako
imenovana »offshore« podjetja, preko katerih se lahko zaobidejo domači predpisi.

Ker je zakonodajalec v originalnem tekstu podelil pravico
odprtja računa v tujini na podlagi zakona v tem členu naštetim
podjetjem, se navedeno spremembo ne posega v takšno ureditev, pač pa le izrecno opredeli namene, za katere sme
podjetje te devize uporabiti. Namen je bil sicer že dosedaj
posredno opredeljen z dejavnostmi, ki jih je zakonski tekst
uporabil za določitev podjetij, ki imajo lahko na podlagi tega
člena devize na računih v tujini. Za kontokorentne račune se
ocenjuje, da s stališča ciljev sprememb zakona niso zanimivi.

K 7. členu
Sprememba in dopolnitev 73. člena je potrebna zaradi večje
jasnosti glede izreka odločbe, ki jo izreka devizni inšpektor.
Ker se je za tak sklep posredno izrekalo glede na dikcijo
določila 4. odstavka tega člena, ki je v tem pogledu nejasna,
so bile pogoste pritožbe na ta del odločbe.

K 2. členu
Sprememba drugega odstavka 55. člena zakona, ki se nanaša
na tajnost podatkov, je potrebna zaradi uskladitve z določili
zakona o kazenskem postopku, zakona o preprečevanju pranja denarja in z določili zakona o bančništvu, ki je v fazi prve
obravnave v Državnem zboru.

K 8. členu
Nov 81.a člen določa, da mora v primeru ko so ugotovljene
kršitve 29. in 30. člena, pravna oseba v roku petih dni od
prejema odločbe Deviznega inšpektorata, položiti pri Banki
Slovenije depozit v višini ugotovljenih nepravilnosti v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izdaje odločbe. V kolikor zavezanci iz 81.a člena ne izpolnijo
obveznosti izda Devizni inšpektorat v skladu z 81.b členom
sklep, s katerim naložbi Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje ali banki, da iz sredstev na njihovih računih
nakaže depozit na ustrezen račun Banke Slovenije. Namen
tega ukrepa je čim preje odpraviti nepravilnosti ugotovljene
v odločbi, zato zoper sklep o izterjavi obveznosti ni pritožbe.
Depozit se vrne zavezancu v roku dveh delovnih dni po

K 3. členu
Nov 57.a člen, ki domače in tuje osebe zavezuje k prijavi
prenosa gotovine in čekov v vrednosti nad 2,200.000 tolarjev
preko državne meje, kot tudi sankcija v primeru neprijavitve,
ki je opredeljena kot dopolnitev 84. in 86. člena, so potrebni
zaradi izvajanja določila 11. člena veljavnega zakona o preprečevanju pranja denarja. Glede vsebine podatkov je tekst
usklajen tudi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja.
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predložitvi dokazila o odpravi nepravilnosti oziroma drugačne
ugotovitve v upravnem postopku.

obveznosti, ki so veljale sicer tudi za zasebnika, niso bile
sankcionirane.

K 9. členu

K členu 9 do 12

Dopolnitev 82. člena s 7. in 8. točko se predlaga zato, ker 29.
člen, ki govori o deviznih računih v tujini, do sedaj sploh ni bil
sankcioniran. Dopolnitev s 17. točko se predlaga, ker do sedaj
tudi 73. člen ni bil sankcioniran.

Spremembe v členih od 82. do 86. se predlagajo zaradi revalorizacije in zaostritve sedanjih sorazmerno nizkih denarnih
kazni. Sprememba v smislu zaostritve je pri opredelitvah višin
zneskov tudi v tem. da so določeni le najnižji možni zneski
kazni za posamezne oblike nepravilnosti.

K 10. členu

Predlagamo, da se zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o deviznem poslovanju sprejme po hitrem postopku,
zaradi izrednih potreb države, kot posledica 31. izredne seje
Državnega zbora dne 13. in 14. julija 1995, ki je pri obravnavi
problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine
sprejel stališča, priporočila in sklepe, ki v točki 11. nalagajo
Vladi Republike Slovenije, da pripravi predloge sprememb
zakona o deviznem poslovanju v smislu učinkovitejšega izvajanja nalog pristojnih organov devizne kontrole. Zakon naj se
obravnava po hitrem postopku v skladu s prvim odstavkom
201. člena Poslovnika Državnega zbora.

Dopolnitev dosedanje 3. s 4. točko 84. člena se predlaga, ker
81. člen ni bil v celoti zajet v pogledu sankcij. Sedanja sankcija ne ustreza povsem, saj se sklicuje le na del besedila tega
člena, »če ne omogoči vpogleda", ne pa tudi, da da na
razplago ali pošlje zahtevano dokumentacijo. Sankcija se naj
sklicuje na celoten člen že v besedilu in ne le orientacijsko
v oklepaju.
K 11. členu
Dopolnitev 85. člena zakona se predlaga, ker so sedaj te

Pooblaščene banke morajo omogočiti Republiškemu deviznemu inšpektoratu vpogled v dokumentacijo zaradi kontrole
iz prvega odstavka tega člena.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
30. člen

73. člen

Podjetja, ki opravljajo storitve v mednarodnem blagovnem in
potniškem prometu ter skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja oziroma pozavarovalne skupnosti se smejo
dogovoriti o plačevanju in sprejemanju plačil za storitve prek
kontrokorentnega računa, ki se vzpostavi s tujo osebo in imeti
devize na računih v tujini.

Če inšpektor pri devizni kontroli ugotovi nezakonitost ali
nepravilnost pri opravljanju deviznih ali zunanjetrgovinskih
poslov oziroma kreditnih poslov s tujino ali, če ugotovi, da
ukrepi, ki jih je odredil pristojni organ, niso bili izvršeni, izda
odločbo, s katero odredi, da se odpravijo ugotovljene nezakonitosti ali nepravilnosti oziroma odrejeni ukrepi izvršijo,
določi rok v katerem je treba to storiti, in sprejme tudi druge
ukrepe, ki jih določa zakon.
če inšpektor tega ne stori, mora na podlagi njegovih ugotovitev to storiti glavni republiški devizni inšpektor.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna
pritožba republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za
finance.
Republiški upravni organ, pristojen za finance, lahko na zahtevo stranke odloži izvršitev odločbe iz prvega odstavka tega
člena. Zoper odločbo, s katero se zavrne odložitev izvršitve
odločbe iz prvega odstavka tega člena, ni pritožbe.

Če preneha veljati pogodba iz prejšnjega odstavka, se mora
terjatveni saldo na kontakorentnem računu poravnati v 30
dneh po prenehanju pogodbe.
Podjetja, ki opravljajo prevozne storitve v železniškem in
zračnem prometu ter podjetja, ki opravljajo poštne, telegrafske in telefonske storitve na podlagi mednarodnih pogodb,
plačujejo storitve in sprejemajo plačila zanje prek kontokorentnega računa v skladu s temi pogodbami.
55. člen
Pooblaščene banke morajo zagotoviti tajnost podatkov
o deviznih računih fizičnih oseb in o njihovih deviznih hranilnih vlogah.
Podatke o deviznih računih fizičnih oseb in o njihovih deviznih hranilnih vlogah je dovoljeno dajati na pisno zahtevo
sodišča, če je zoper lastnika uveden sodni postopek.

82. člen
Pravna oseba se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno
kaznijo od 5.000 do 450.000 dinarjev, če:
1. v poslih, sklenjenih med domačimi pravnimi osebami
izvrši ali sprejme plačilo v nasprotju s tem zakonom (5. člen);
2. kupuje in prodaja devize in devizne terjatve ter odstopa
obveznosti do tujine v nasprotju s tem zakonom (9. in 13.
člen);
3. opravlja plačilni promet s tujino v nasprotju s tem zakonom (17. člen);
4. opravlja plačilni promet s tujino brez dovoljenja Banke
Slovenije, drugače kot je določeno z mednarodno pogodbo iz
17. člena (21. člen);
5. izplačuje devizne prelive v nasprotju s tem zakonom (24.
člen);
6. ne zagotavljal kritij za plačila v tujino (27. in 94. člen);
7. kot zavarovalnica posluje v nasprotju s tem zakonom (33.
člen);
8. sprejme sredstva tujih oseb v depozit v nasprotju s tem
zakonom in pogoji, predpisanimi na podlagi tega zakona (37.
člen);
9. sprejme plačilo tuje fizične osebe v nasprotju s tem zakonom (39. člen);
10. deponira sredstva v tujini v nasprotju s pogoji, predpisanimi na podlagi tega zakona (44. člen);
11. ne spoštuje pogojev odpiranja računov pri tujih bankah,
predpisanih na podlagi tega zakona (45. člen);

65. člen
Devizno poslovanje domačih oseb in pooblaščenih bank je
pod devizno kontrolo
68. člen
Devizno kontrolo opravljata Republiški devizni inšpektorat in
Banka Slovenije.
Določeno delo in naloge devizne kontrole opravljajo v mejah
svoje pristojnosti tudi carinski organi.
Za medsebojno sodelovanje organov, pooblaščenih za
devizno kontrolo, so odgovorne osebe, ki vodijo dela teh
organov in organizacij.
72. člen
Republiški devizni inšpektorat kontrolira devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje ter kreditne odnose s tujino in vse
oblike opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini podjetij,
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov in organizacij, družbenopolitičnih skladov in drugih pravnih in fizičnih
oseb, razen pooblaščenih bank.
poročevalec, št. 39
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85. člen

12. kupuje in prodaja devize na tujih trgih v nasprotju
s pogoji, določenimi na podlagi tega zakona (47. člen);
13. prodaja tujo gotovino v nasprotju s pogoji, določenimi na
podlagi tega zakona (47. člen);
14. repatiira tujo gotovino v nasprotju s pogoji, določenimi
na podlagi tega zakona (48. člen).
Z denarno kaznijo od 500 do 25.000 dinarjev se kaznuje za
prestopek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

Zasebnik, ki stori kaznivo dejanje iz 82. člena tega zakona se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 500 do 100.000
dinarjev.
86. člen
Fizična oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
500 do 10.000 dinarjev, če:

84. člen

1. se nepooblaščeno ukvarja z menjalniškimi posli kot pridobitveno dejavnostjo (13. člen);
2. poskusi prinesti ali odnesti oziroma prinese ali odnese
domačo valuto ter vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto
ter tuja plačilna sredstva v nasprotju s pogoji, ki jih določa
Banka Slovenije (56. člen);
3. poskusi prinesti ali poslati oziroma odnese ali pošlje
domačo hranilno knjižico, ki se glasi na domačo valuto, ne
glasi pa se na ime, iz države v nasprotju z dovoljenjem ali brez
dovoljenja Banke Slovenije (59. člen);
4. poskusi odnesti ali poslati oziroma odnese ali pošlje
domače in tuje vrednostne papirje iz Republike Slovenije
v nasprotju ali brez dovoljenja Banke Slovenije (60. člen).

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
500 do 100.000 dinarjev, če;
1. Banki Slovenije ne sporoča pravočasno podatkov o deviznem poslovanju (7., 14., 28., 32. in 40. člen);
2. na svojih računih v tujini ne zagotovi predpisanih najmanjših zneskov (42. člen);
3. kontrolnim organom ne omogoči vpogleda v devizno
poslovanje (81. člen).
Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

BELEŽKE:
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- EPA 1215 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 3/8-1995
določila besedilo:

čil, ki jih inšpekcijski organi potrebujejo za učinkovitejše
izvajanje svojih nalog, po hitrem postopku.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KREDITNIH POSLIH S TUJINO,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Matej MORE, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji dne
13. in 14. julija 1995 ob obravnavi problematike v zvezi
s preoblikovanjem družbene lastnine sprejel stališča, priporočila in sklepe, ki v točki 11 nalagajo Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predloge sprememb zakona o kreditnih poslih s tujino v smislu sprememb in dopolnitev doloUVOD

pripravlja nove konceptualne rešitve, ki bodo tudi bolj prilagojene evropski zakonodaji in usklajene z določili Asocijacijskega sporazuma, Vlada v tem trenutku s spremembami in
dopolnitvami zakona o kreditnih poslih s tujino posega le na
področje sankcioniranja nespoštovanja določil glede registracije kreditnih tokov, kjer so se v dosedanji praksi pokazale
pomankljivosti in pa na področje denarnih kazni.

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji dne 13.
in 14. julija 1995 pri obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine sprejel stališča, priporočila in
sklepe, ki v točki 11. nalagajo Vladi Republike Slovenije, da
pripravi predloge sprememb zakona o kreditnih poslih
s tujino v smislu, sprememb in dopolnitev določil, ki jih
inšpekcijski organi potrebujejo za učinkovitejše izvajanje svojih nalog. Na podlagi citirane 11. tč. stališč oziroma priporočil
Državnega zbora Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da sprejme navedene spremembe in dopolnitve
zakona o kreditnih poslih s tujino (Ur. I. RS štev 1/91) po
hitrem postopku.

2. Temeljne rešitve in finančne posledice
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na poglavje o registraciji kreditnih poslov s tujino in na denarne kazni, kjer gre za
to, da se precizneje opredelijo naloge in osebe, ki sodelujejo
pri sklepanju kreditnih poslov s tujino, tako, da so dolžne
spoštovati materialne določbe zakona pri registraciji kreditnih poslov s tujino pri Banki Slovenije.

Sedajni veljavni zakon o kreditnih poslih s tujino je bil sprejet
25. junija 1991. V dosedanji praksi pri izvajanju kontrole se je
pokazalo, da je kazenska določila v posameznih primerih
smiselno dopolniti, tako, da se omogoči učinkovitejše izvajanje kontrole ter izrekanja sankcij in ukrepov v primerih, ko so
ugotovljene kršitve posameznih določil zakona o kreditnih
poslih s tujino.

Sprejem sprememb in dopolnitev ne bo imel finančnih obremenitev za proračun.
BESEDILO ČLENOV
1. člen

Vlada Republike Slovenije bo sicer predložila Državnemu
zboru nov zakon o finančnem poslovanju s tujino, ki bo
celovito in na enem mestu obravnaval problematiko tako
finančnega poslovanja med domačimi in tujimi osebami,
kakor tudi poslovanja med domačimi osebami kadar je transakcija opravljena v tujem denarju. Zakon bo nadomestil
sedanje zakone o deviznem poslovanju, zakon o kreditnih
poslih s tujino, zakon o tujih vlaganjih ter v delu določb tudi
zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju. Glede na to, da se

V zakonu o kreditnih poslih s tujino (Uradni list Republike
Slovenije 1/91-1) se v prvem odstavku 23. člena besede: »od
5.000 do 450.000 tolarjev« nadomesti z:
»najmanj 6.000.000 tolarjev«
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
13

poročevalec, št. 39

»najmanj 500.000 tolarjev«

»6. po pooblastilu oseb, ki sklepajo kreditne posle s tujino,
sodeluje pri registraciji kreditnega posla v nasprotju z 18. in
19. členom,«
Dosedanji točki 6. in 7. postaneta točki 8. in 9..
V drugem odstavku se besede: »od 500 do 25.000 tolarjev«
nadomestijo z besedami:

4. člen
V prvem odstavku 26. člena se besede: »od 250 do 100.000
tolarjev« nadomestijo z besedami:
»najmanj 300.000 tolarjev«.

»najmanj 500.000 tolarjev«

V drugem odstavku 26. člena se besede: »od 50 do 10.000
tolarjev« nadomestijo z besedami:

2. člen
V prvem odstavku 24. člena sebesede: »večjo od 5.000 tolarjev« nadomestijo z besedami:
»600.000 tolarjev ali več«
3. člen

»najmanj 30.000 tolarjev«.
5. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

V 25. členu se besede:« od 250 do 100.000 tolarjev« nadomestijo z besedami:

OBRAZLOŽITEV
Dopolnitve se predlaga, ker se v praksi dogaja, da veliko
število podjetij in zasebnikov, ki posredujejo pri sklepanju in
registraciji kreditnih poslov s tujino, po določilih zakona ne
nosi odgovornosti ob eventualnem nespoštovanju določil
zakona. Ob tem svoje delo ne opravljajo na strokovnem
nivoju, za katerega prejemajo plačilo. Najpogostejša posledica tega je pomanjkljiv register kreditnih poslov s tujino,
s tem pa nepopoln pregled nad kreditnimi tokovi. Doslej je
Banka Slovenije poskušala zagotoviti aktivnejše sodelovanje
teh podjetij in zasebnikov, vendar zaradi dejstva, da jim ni
grozila neposredna sankcija, pri tem ni bila uspešna. Banka
Slovenije namerava zato, na podlagi pooblastila iz 18. in 19.
člena zakona podrobneje urediti odgovornosti teh oseb, predlagana sprememba zakona pa zagotavlja neposredno in učinkoviteje sankcioniranje nespoštovanja predpisane ureditve
tudi za posrednike.
Spremembe zneskov denarnih kazni se predlagajo zaradi
revalorizacije in deloma tudi zaostritve sedanjih sorazmerno

nizkih denarnih kazni. Sprememba pri opredelitvah denarnih
kazni je poleg višin zneskov tudi v tem, da so določeni le
najnižji možni zneski kazni za posamezne oblike nepravilnost.
Predlagamo, da se zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o kreditnih poslih s tujino sprejme po hitrem
postopku, zaradi izrednih potreb države, kot posledica 31.
izredne seje Državnega zbora dne 13. in 14. julija 1995, ki je
pri obravnavi problematike v zvezi s preoblikovanjem družbene lastnine sprejel stališča, priporočila in sklepe, ki v točki
11. nalagajo Vladi Republike Slovenije, da pripravi predloge
sprememb zakona o kreditnih poslih s tujino v smislu sprememb in dopolnitev določil, kijih inšpekcijski organi potrebujejo za učinkovitejše izvajanje svojih nalog. Zakon naj se
obravnava po hitrem postopku v skladu s prvim odstavkom
201. člena Poslovnika Državnega zbora.

24. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

Z denarno kaznijo od 5.000 do 450.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba, ki:

Pravna posledica obsodbe odgovorne osebe v podjetju, pooblaščeni banki ali drugi pravni osebi za gospodarski prestopek iz 23. člena tega zakona na denarno kazen večjo od 5.000
dinarjev, je prepoved opravljanja del in nalog kreditnih poslov
s tujino, ki jo lahko izreče sodišče skupaj s kaznijo.

1. črpa kredite mednarodnih organizacij v nasprotju s pogoji,
določenimi v 4. členu.

Pravna posledica obsodbe iz prejšnjega odstavka traja tri leta
od dneva, ko je postala sodba pravnomočna.

2. daje kredite koristnikom v tujini v nasprotju s pogoji, ki jih
določa Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 6.
člena.

25. člen

23. člen

Z denarno kaznijo od 250 do 100.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zasebnik, ki stori dejanja iz prvega odstavka 23.
člena tega zakona.

3. nepooblaščeno sklepa pogodbe in opravlja predhodna
dejanja v nasprotju s 7. členom.
4. sklepa kreditne in poroštvene posle s tujino v nasprotju
s postopki in pogoji, predpisanimi v 9. do 17. členu.

26. člen
Z denarno kaznijo od 250 do 100.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki:

5. ne registrira sklenjenega kreditnega ali poroštvenega posla
v skladu z 18. členom.
6. sklene posel predčasne poravnave obveznosti do tujine
v nasprotju z 21. členom.

1. ne vodi evidence o sklenjenih kreditnih in poroštvenih
poslih, o uporabi in odplačevanju, oziroma izvrševanju teh
poslov v skladu z 19. členom.

7. pri sklepanju kreditnih in poroštvenih poslov s tujino ne
upošteva ukrepov Banke Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenija z 22. členom.

2. ne dostavlja podatkov o kreditnih in poroštvenih poslih
s tujino Banki Slovenije v skladu z 19. členom.

Z denarno kaznijo od 500 do 25.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarske prestopke iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba oziroma odgovorni pooblaščenec pravne osebe.
poročevalec, št. 39

Z denarno kaznijo od 50 do 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
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- EPA 1218 - hitri postopek
sodišča, št.: U-l-32/95-20, objavljene v Uradnem listu
RS, št.: 44/95, Državni zbor dolžan do 1.12. 1995 odpraviti
neskladnost zakona o varstvu okolja z Ustavo RS, poleg
tega pa je pred odpravo neskladnosti z Ustavo na podlagi
5. točke zgoraj omenjene odločbe prepovedana uvedba ali
nadaljevanje postopkov podeljevanja koncesij obstoječim
subjektom, kateri že imajo pravice koncesijskega značaja,
kar lahko povzroči nepredvidljive pravne posledice in
s tem tudi morebitno gospodarsko škodo.

Sašo Lap poslanec v DZ
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. I. RS, št.: 40/93 in 80/94) pošiljam podpisani poslanec v obravnavo in sprejem
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
objavljenega v Uradnem listu RS, št.: 32/93.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora bom spodaj podpisani SAŠO LAP pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam, da se zakon obravnava in sprejme po HITREM
POSTOPKU, saj je na podlagi 4. točke odločbe Ustavnega

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št.:
U-l-32/95-2 (Ur. I. RS, št.: 44/95) Državnemu zboru RS
naložilo, da do 1. 12. 1995 odpravi v odločbi navedene neskladnosti Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št.: 32/93,
v nadaljnjem besedilu ZVO) z Ustavo RS. Ustavno sodišče je
postopek o oceni ustavnosti začelo na podlagi pobude
gospodarske družbe Perne d. o. o. Kranj, katera je sprožila
postopek zaradi ocene zakonitosti Uredbe o koncesiji za
gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne vode iz predora Karavanke (Ur. I. RS, št.: 62/94), ter zaradi tretjega stavka sedmega
odstavka 21. člena ZVO. Ustavno sodišče je ugotovilo, da ZVO
ni v skladu z ustavo, ker ne ureja pravnega položaja subjektov, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje pravico rabe ali
izkoriščanja na naravnih dobrinah, ki so v lasti Republike
Slovenije, ter, ker ne ureja vsebine popolnoma novega pravnega instituta »lokacijska pogojenost koncesije«. Ustavno
sodišče je odpravilo tudi zgoraj omenjeno uredbo, iz 13. točke
obrazložitve pa je razvidno, da so v primerih, ko obstajajo
pravice koncesijskega značaja, v neskladju z Ustavo tudi vsi
ostali postopki podeljevanja koncesije. Zaradi tega je Ustavno
sodišče prepovedalo podeljevanje koncesij vsem obstoječim
uporabnikom, kateri imajo pravice koncesijskega značaja do
koriščenja naravnih dobrin. Glede novih prosilcev je Ustavno
sodišče v 9. točki obrazložitve določilo, da se mora pri podeljevanju novih koncesij upoštevati določila ZVO (koncesije) in
veljavna področna zakonodaja, kolikor ta določa pogoje rabe
naravnih dobrin.

niti za nove prosilce. Zaradi tega so tudi vsi postopki za nove
prosilce brez pravne podlage in s tem v nasprotju z Ustavo.
Protiustavna pa je tudi ustavitev upravnih postopkov v zvezi
z izgradnjo objektov, vezanih na naravne dobrine, ki na podlagi nezakonitega, vendar s strani upravnih enot upoštevanega, navodila ministra za okolje, g Pavla Gantarja, št.:
354 -01-14/93 iz dne: 17. 5.1994, neutemeljeno stojijo že več
kot leto dni. Ker so se v teh postopkih po veljavni zakonodaji
že izdala dovoljenja in soglasja, ki predstavljajo pravice koncesijskega značaja, saj upravičencem dovoljujejo izkoriščanje
naravnih dobrin, je glede na 12. točko obrazložitve odločbe
Ustavnega sodišča Vlada dolžna omogočiti rabo in izkoriščanje naravnih dobrin nosilcem omenjenih pravic. Omenjeno
navodilo je dejansko razveljavilo izdane upravne odločbe na
podlagi bodoče zakonodaje, kar je v nasprotju z 2. členom
Ustave RS, ki določa, da je Slovenija pravna država, ter
z njenim 153. členom, ki določa, da morajo posamični akti in
dejanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali zakonitem
predpisu, se pravi le na podlagi pravnomočnih pravnih aktov.
Iz določil Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. I.
SFRJ, št.: 47/86) je prav tako razvidno, da niti bodoča zakonodaja in predpisi niti morebitni še nesprejeti ter neverificirani
predlogi niso pravna podlaga za zavrnitev oziroma razveljavitev v upravnem postopku izdanih odločb. Ravnanje ministrstva je tudi v nasprotju s pravnim načelom, da se upravni
postopek zaključi po zakonih in predpisih, ki so veljali na
datum vložitve zahtevka stranke, ko se po zakonu upravni
postopek prične.

Ker je bil predmet spora omejen na konkretni primer, Ustavno
sodišče pri presoji ni moglo upoštevati dejstva, da predpisi, ki
jih določajo 101., 102. in 103. člen ZVO, še niso sprejeti niti
pripravljeni. V omenjenih predpisih bi se morali podrobneje
opredeliti pogoji in merila za podeljevanje koncesij in ker teh
predpisov še ni, se določil ZVO o koncesijah ne more izvajati

Zaradi ugotovljenih pravnih praznin je pri podeljevanju koncesij na naravnih dobrinah dejansko prišlo do več nepravilnosti. Tako so se v postopkih na podlagi neopredeljenega pravnega instituta »lokacijska pogojenost« upoštevala dvojna
merila, saj se je popolnoma brez pravne osnove za nekatere
obstoječe uporabnike določil postopek podelitve koncesije
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brez razpisa, za druge pa z razpisom. Vlada je za nekatere
dobrine določila licitiranje cene, kar bi v nasprotju z zakonom
povzročilo neenak položaj gospodarskih subjektov na trgu.
Pred izdajo koncesijskih aktov pristojna služba ni opravila
predpisanega upravnega postopka, tako da je prišlo na primer do razpisa koncesije za graditev energetskih objektov
v Dolžanovi soteski, kar je v nasprotju s prostorskim aktom
občine Tržič, v Bohinjski Bistrici pa se tak objekt postavlja
celo na tuji posesti. Posledica takšnega ravnanja je odločba
Ustavnega sodišča, ki je bila sprejeta v korist pobudnika
soglasno, ter popolna ustavitev gradnje gospodarskih objektov, ki so odvisni od naravnih dobrin. Tako je na primer
gradnja elektrarn in ribogojnic v Sloveniji že leto in pol popolnoma ustavljena, stoji pa tudi najmanj 130 nerazrešenih
pobud za podelitev koncesije. V kolikor bodo stranke na
podlagi 34. člena Zakona o javnih gospodarskih službah, ki
določa, da mora koncedent pričeti postopek izdaje koncesijskega akta v 60 dneh od prejema pobude, sprožile ustrezne
postopke, bo morala država vsem povrniti odškodnino zaradi
nezakonito ustavljenih upravnih postopkov. Posledice torej
niso samo upravno - pravne narave, temveč je tako strankam, kakor tudi državljanom (gradnja elektrarn stoji, medtem
ko se elektrika uvaža) že povzročena ogromna gospodarska
škoda, ki bo bremenila vse davkoplačevalce in to v višini nekaj
milijard tolarjev.

jah. Takšna utemeljitev bi bila tudi uporabna le za nekaj
primerov, kot je to na primer pakiranje izvirske vode ali bazeni
v toplicah, pri sokovih, navadnih bazenih ali zasneževanju,
kjer je poreklo vira nepomembno, torej se lahko voda črpa od
koderkoli, tudi iz javnega omrežja, pa je plačilo monopola
brezpredmetno. Omenjeno razločevanje v praksi je seveda
neizvedljivo, če računamo, da imajo polnilnice celo paleto
produktov, pa tudi v toplicah niso vsi bazeni napolnjeni s termalno vodo.
Ker je koncesija dovoljenje za izkoriščanje naravne dobrine,
bi torej moralo biti težišče zaračunavanja koncesije na povračilih za rabo dobrine, ki se mora obračunati po dejanski
porabi in to z isto ceno za istovrstne dobrine. Cena mora biti
ekonomsko utemeljena in verificirana v predpisu vlade.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilji zakona so odprava ugotovljenih pravnih praznin z Ustavo
RS, s čimer se bo preprečilo protizakonito ravnanje Ministrstva za okolje in odpravilo dvojna merila, ki jih omenjeno
ministrstvo uveljavlja v praksi. Prav zaradi dvojnih meril je cilj
zakona tudi korekcija koncepta koncesij, ki se postavlja na
zakonsko utemeljeno podlago, ter ustrezna rešitev prehodnega obdobja, do sprejetja nove področne zakonodaje in
predpisov, ko se bo ZVO pravzaprav sploh lahko pričel izvajati. Načela, ki so podlaga zakona, so:

Nastala situacija tudi sproža vprašanje samega koncepta koncesije oziroma plačevanja izkoriščanja naravnih dobrin in
kakšen je v tem primeru javni interes. Plačilo koncesije, kakor
je določeno v sedanjih uredbah, bi namreč zelo močno obremenilo koncesionarje, še predno, bi le, ti nastopili na trgu, kar
pa dejansko pomeni onemogočanje oziroma zaviranje gospodarske dejavnosti. Posledice bi bile upad prodaje, prometa,
dobička in v končni fazi zmanjševanje števila zaposlenih, torej
vseh tistih postavk, kjer država pobere vsaj devet desetin
davkov. Druga posledica takšnega koncepta bi bil nepričakovan porast cen, vodarine za okrog 10 %, pijač za 20 %,
elektrike za 7 %... Cena za koncesijo, ki je omenjena v uredbah, niti ni utemeljena, za njo ni izdelana ekonomska študija,
posledice in učinki tako visokih cen niso obdelani ter predstavljeni, o tem niso sklepala niti medresorska telesa niti vlada
in zato postavljene cene za koncesijo niso verificirane v nobenem aktu vlade. Glede na dejstvo, da se sredstva na podlagi
izkoriščanja naravnega vira namensko, za okoljevarstvene
programe, zbirajo po 80. členu ZVO skozi povračila, gre pri
zaračunavanju za koncesijo za neutemeljeno in nenamensko
zbiranje sredstev v nepoznane namene, kar je prav tako
v nasprotju s 153. členom Ustave RS.

- Slovenija je pravna država;
- Pravne in fizične osebe so pred zakonom enake; dvojna
merila so nedopustna;
- Akti in dejanja državnih organov in služb morajo temeljiti na
pravnomočnih zakonih ali predpisih;
- V pridobljene pravice je prepovedano nezakonito poseganje;
- Upravna razmerja je mogoče razveljaviti samo po zakonitem postopku;
- Država je dolžna zagotoviti enak položaj gospodarskih
subjektov na trgu;
- Nenamensko in neutemeljeno zbiranje sredstev ni
dopustno; ekonomske posledice ravnanja države morajo biti
utemeljene in verificirane;
- Varovanje okolja ne pomeni prepovedi izkoriščanja naravnih virov;
- Ravnanje ministrstva za okolje ne sme povzročiti prekomernega in neracionalnega izkoriščanja naravnih virov;
- V postopkih podeljevanja koncesije je potrebno zagotoviti
z zakonom zagotovljeno zaščito pobudnikov;
- Podeljevanje koncesije je upravni postopek, v katerem je
potrebno izvesti predhodni postopek skladno s predpisi,
o odločitvah pa izdajati upravne odločbe;
- Upravni postopki se morajo končati po zakonih, ki so veljali
ob vložitvi;
- Podeljevanje koncesij mora biti usklajeno s prostorskimi
akti lokalnih skupnosti;
- ZVO se ne more izvajati v nasprotju z ustavnimi in pravnimi
načeli ter drugimi veljavnimi zakoni;

Po obrazložitvah pristojnih uslužbencev naj bi bil namen
plačila za koncesijo predvsem prisila koncesionarjev k najoptimalnejšemu izkoriščanju naravnih dobrin, saj naj bi se koncesija plačala ne glede na to koliko naravne dobrine je koncesionar izkoristil. Vendar pa bi to povzročilo predvsem zelo
hitro črpanje zalog neobnovljivih naravnih virov ter siromašenje okolja pri obnovljivih virih, saj tudi na primer mineralna
voda vsebuje rudninske snovi, ki se prej ali slej iztrošijo, ob
viških elektrike pa tudi ni potrebno, da vsa voda steče skozi
cevi do turbin, temveč lahko ostane v naravni strugi.

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun.

Nesmiselna je tudi utemeljitev, da plačilo za koncesijo pomeni
plačilo monopola, ki ga pridobi koncesionar z ekskluzivno
pravico do izkoriščanja. Ta utemeljitev bi držala, če bi s takšnim monopolom koncesionar pridobival dohodek neodvisno
od komercialne dejavnosti, kakor je to na primer pri monopolu prodaje vžigalnih sredstev v Italiji. En sam prodajalec
ima namreč skozi monopolno pravico zagotovljen dobiček
neodvisno od kvalitete opravljanja svoje prodajne dejavnosti.
V primeru izkoriščanja naravnih dobrin pa pravica do koriščenja sama po sebi še ne pomeni avtomatičnega zagotovila za
dobiček, saj mora koncesionar naravno dobrino predelati ter
s končnim izdelkom nastopati na konkurenčnem trgu. Institut
monopola je torej vezan izključno na položaj na trgu, na
pridobivanje dobička neodvisno od gospodarske dejavnosti
in ne na pravico do koriščenja kake stvari, kjer je dobiček
odvisen od kvalitete in sposobnosti za uspešno opravljanje
dejavnosti. Cena neke naravne dobrine se torej osmisli šele
z dejavnostjo koncesionarja, s čimer je davek na monopol
brez pravne podlage in neprimeren za uporabo pri koncesiporočevalec, št. 39

4. BESEDILO DOLOČB ZAKONA, ZA KATERE JE PREDLOŽENA SPREMEMBA
21. člen
(predmet in plačilo koncesije)
(2) Plačilo za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, ki je
v lasti republike, pripada republiki in občini v razmerju, na
podlagi meril razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja, ki jih predpiše Vlada.
(3) Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, če so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so s tem zakonom določeni
za posege v okolje in za zavarovanje naravnega bogastva.
Koncesija se lahko podeli samo na podlagi javnega razpisa,
razen če javen razpis ni smiseln zaradi lokacijske pogojenosti
koncesije.
(5) Predmet koncesije na naravnem viru je pravica do njegovega gospodarskega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejav16

2. člen

nost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za dejavnost koncesionarja.
(7) Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se
lahko uveljavlja prednostna pravica. Prednostno pravico pridobitve koncesije ima lastnik prostora, na katerem je naravna
dobrina, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.
Merila in način uveljavljanja prednostne pravice predpiše
Vlada, pri čemer upošteva zlasti potrebe lokalnega prebivalstva, demografsko ogroženost območja in pretekle ter obstoječe pravice koncesijskega značaja. Vlada predpiše tudi primere in pogoje, pod katerimi se la
hko na demografsko ogroženih območjih koncesija na
naravni dobrini podeli brezplačno.

V 101. členu se uvodno besedilo prvega odstavka, prvi dve
točki prvega odstavka in drugi odstavek nadomestijo z novim
besedilom, ki se glasi:
»(1) Vlada najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja določi
ali predpiše:
1. merila za določitev plačila za koncesijo na naravni dobrini
in merila za olajšave in oprostitev plačila koncesije (drugi
odstavek 21. člena),
2. opredelitev, merila in način uveljavljanja prednostnih pravic
pri pridobitvi koncesije na javnem razpisu (sedmi odstavek 21.
člena),
(2) Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja izda predpise
iz 27. člena zakona o varstvu okolja.«

101. člen
(predpisi Vlade)
(1)Vlada najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona
določi ali predpiše:
1. merila za določitev razmerja plačil za koncesijo (drugi
odstavek 21. člena);
2. merila in način uveljavljanja prednostne pravice pri pridobitvi koncesije ter primere in pogoje za brezplačno podelitev
koncesije na demografsko ogroženih območjih (sedmi odstavek 21. člena);
(2) Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona
izda predpise iz prvega in drugega odstavka 27. člena tega
zakona.

3. člen
V 102. členu se uvodno besedilo nadomesti z novim, ki se
glasi:
»Minister najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja uskladi
obstoječe predpise ali predpiše:«
4. člen

102. člen
(predpisi ministra)
Minister najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladi obstoječe predpise ali predpiše:

V 103. členu se uvodno besedilo nadomesti z novim, ki se
glasi:
»Pristojni ministri najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja
uskladijo obstoječe predpise ali predpišejo:«

103. člen
(predpisi ministrov)
Pristojni ministri najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega
zakona uskladijo obstoječe predpise ali predpišejo:

5. člen
V 106. členu se dodata dva odstavka, ki se glasita:
»(2) Vsem obstoječim gospodarskim uporabnikom naravnih
dobrin s pravicami koncesijskega značaja se koncesija podeli
s koncesijskim aktom za posamezno panogo, pri čemer novi
koncesijski pogoji ne smejo okrniti obstoječih pravic koncesijskega značaja, katere se lahko samo sporazumno s koncesionarjem prenesejo v nova koncesijska razmerja. Obstoječim
gospodarskim uporabnikom se koncesije podelijo v roku 12
mesecev od sprejetja predpisa, ki je določen v 1. točki spremenjenega 101. člena zakona o varstvu okolja, po uradni
dolžnosti.
(3) V primerih obstoječih ali preteklih pravic koncesijskega
značaja, ko je nosilec pravic do naravne dobrine prenehal
z njenim izkoriščanjem, lahko te pravice prenehajo le v primerih in po postopku, določenih z zakonom.«

110. člen
(prenehanje članstva)
Javnim gospodarskim zavodom in javnim podjetjem, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, preneha članstvo v splošni
gospodarski zbornici z dnem, ko se reorganizirajo po določbah zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93) se v 21.
členu drugi, tretji, peti in sedmi odstavki nadomestijo z novimi
odstavki, ki se glasijo:
»(2) Plačilo za koncesijo se sestoji iz plačila podelitve koncesije in plačila za izkoriščanje naravne dobrine. Plačilo za
koncesijo na naravni dobrini predpiše Vlada in je glede na
vrsto dobrine in izkoriščanja enako za vse koncesionarje.
Vlada s predpisom določi tudi olajšave, oziroma primere za
brezplačno rabo naravnih dobrin, zlasti v demografsko ogroženih območjih.
(3) Koncesija na naravni dobrini se podeli če so izpolnjeni vsi
okoljevarstveni in drugi pogoji, ki so z zakoni predvideni za
posege v okolje in jih ugotovi koncedent v postopku pred
izdajo koncesijskega akta; koncesijski akt opredeli javni interes za koriščenje naravne dobrine. Koncesija se podeli z javnim razpisom v primeru, ko je pobudnik koncedent in sam
opravi raziskavo, s katero se opredeli naravna dobrina; v primerih, ko pobudniki sami opravijo raziskavo, koncedent
pobudniku z odločbo podeli predkoncesijsko pravico. Le ta
izključuje javni razpis, če pobudnik v določenem roku, ki ne
sme biti krajši od dveh let, izpolni v omenjeni odločbi določene pogoje.
(5) Predmet koncesije na naravnem viru je pravica do njenega
gospodarskega izkoriščanja ali rabe, kadar je izkoriščanje
dejavnost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za
dejavnost koncesionarja, ter raba ali izkoriščanje naravnega
vira za opravljanje javne gospodarske službe.
(7) Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se
lahko uveljavlja prednostne pravice. Opredelitev, merila in
način uveljavljanja prednostnih pravic predpiše Vlada.«

6. člen
110. člen se črta.
7. člen
Razveljavijo se:
1. Uredbo o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (Ur. I. RS, št.: 21/94),
2. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske
pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica (Ur. I. RS, št.: 62/
94),
3. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske
pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah (Ur. I. RS, št.:
62/94),
4. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Terbušice za vzrejo
salmonidnih vrst rib (Ur. I. RS, št.:66/94),
5. Uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Skopučnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice,
Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Ur. I. RS, št.: 66/94).
6. Uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače,
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za
17
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proizvodnjo električne energije (Ur. I. RS, št.: 9/95).
7. Uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške Bistrice
za proizvodnjo električne energije (Ur. I. RS, št.: 21/95),
8. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz
vodotoka Kokra za dodatno zasneževanje smučišč na Krvavcu
(Ur. I. RS, št.: 44/95),
s pripadajočimi javnimi razpisi.

pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred podelitvijo, opredelitev
dostopnosti, ter način podeljevanja koncesije na podlagi
opredelitve naravnega vira, čemur se prilagodi sedanji tekst.
Prvi stavek tretjega odstavka 21. člena v sedanjem ZVO preveč ozko opredeljuje posege v okolje, saj morajo biti pred
izdajo koncesijskega akta izpolnjeni tudi pogoji, ki so opredeljeni v drugih zakonih, predpisih ali prostorskih aktih. Koncedent ne more torej upoštevati zgolj ZVO, temveč celotno
pravno podlago, saj v nasprotnem pride do že opisanih nepravilnosti.

8. člen

k

Odpravi se Navodilo ministra za okolje št.: 354-01-14/93 iz
dne 17. 5. 1994: Pojasnilo v zvezi z uporabo določb Zakona
o varstvu okolja, ki se nanašajo na rabo in izkoriščanje naravnih dobrin.

Eden bistvenih pogojev za podelitev koncesije je, da država
kot lastnik naravne dobrine zagotovi dostopnost svoje lastnine, saj ne more oddati nečesa, do česar stranka ne more
priti in s tem zakupljeno in plačano uživati. Z dostopnostjo se
nikakor ne razume fizična dostopnost, temveč izključno
pravna dostopnost, se pravi lastništvo ali služnostna pravica.
To pravico si mora najprej suvereno zagotoviti država, da bi jo
lahko potem prenesla na koncesionarja. Lastništvo ali služnost se lahko s strani države zagotavlja izključno na podlagi
instituta javnega interesa. 2. člen Zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. I. SRS,
št.: 5/80) določa, da je tudi izkoriščanje naravnih virov javni
interes. 16. in 17. člen zgoraj omenjenega zakona določata da
je splošni, javni interes podan s splošnim prostorskim aktom
ali če tega ni z odločbo občinske skupščine. Z uveljavitvijo
lokalne samouprave in Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev se je ta pristojnost prenesla na pristojnega ministra, oziroma Vlado. Takšna odločba se glede na
omenjena zakonska določila sprejme na podlagi prostorskih
vidikov družbenega plana. Prostorski akt, oziroma odločba je
potem podlaga za odkup ali razlastitev zemljišča, oziroma
uveljavitev služnosti v korist koncesionarja. Takšen postopek
je potrebno uzakoniti zaradi določila v 17. členu ZVO, po
katerem so naravni viri v lasti države, saj v nasprotnem le ta ne
more suvereno razpolagati (jo oddajati) s svojo lastnino, ter je
omenjeno določilo brezpredmetno. Ker je torej javni interes
eden temeljnih institutov, ki pogojuje podelitev koncesije, ga
je potrebno opredeliti tudi v ZVO.

9. člen
21. in 22. člen zakona o varstvu okolja se do sprejema novih
predpisov in področnih zakonov izvajata v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi, kakor to določa 81. člen zakona o javnih
gospodarskih službah (Ur. I. RS, št.: 32/93). Pravne ali fizične
osebe, ki v teh postopkih pridobijo pravico koncesijskega
značaja, se šteje za obstoječe gospodarske uporabnike naravnih dobrin.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
UTEMELJITEV
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU OKOUA
1. Prvi člen (spremembe drugega odstavka 21. člena ZVO):
Drugi odstavek 21. člena ZVO omenja kako se deli plačilo za
koncesijo, med tem, ko še nikjer ni opredeljena sama vsebina
plačila. Ta odstavek je potrebno najprej dopolniti s samo
opredelitvijo plačila, ki je osnova za nadalnjo delitev in olajšave. Po vseh pravnih mnenjih in komentarjih se plačilo za
koncesijo sestoji iz dveh delov in sicer iz plačila podelitve
dovoljenja, ter plačila uporabe dobrine. Ker ZVO ni podrobneje opredelil plačila za koncesijo, je Vlada smatrala, da se
o njej lahko odloča brez pravne podlage, enkrat na podlagi
subjektivnih ocen njenih uradnikov, drugič pa kar na podlagi
javnih licitacij. Takšen način bo povzročil različne cene, ki jih
bodo posamezni uporabniki v istih panogah plačevali za istovrstne naravne dobrine. Radenska na primer višjo/nižjo ceno
za vodo od Rogaške. Ker je to v nasprotju z načeli pravne
države in Zakona o varovanju konkurence, mora Vlada to
urediti s predpisom, kjer bodo navedena podrobna navodila
za izračunavanje enotnih cen, tako za podelitev dovoljenja,
kakor tudi za izkoriščanje dobrin.

Drugi stavek tretjega odstavka opredeljuje način podeljevanja
koncesije. Za javni razpis so potrebni trije pogoji. Prva dva sta
izpolnjena, saj je država nesporno lastnik naravnih dobrin, ter
mora kot lastnik sama poskrbeti za dostopnost svoje lastnine.
Različne situacije nastanejo le pri tretjem pogoju, to je opredeljenost naravnega vira. Koncedent mora namreč vedeti kaj,
v kolikšnem obsegu, za kakšen namen in s kakšnimi posledicami daje neko stvar v uporabo. Da se to ugotovi je potrebno
izvesti raziskave, kot so kemične analize ali geološka vrtanja.
Če to izvede država, je razpis možen in upravičen, saj je
lastnik rezultatov država, na podlagi katerih lahko suvereno
na razpisu izbira najbolj usposobljenega uporabnika (namen
razpisov torej ni višina iztržka). Če pa raziskave izvede pravna
ali fizična oseba, bo le ta pred kakršnokoli investicijo hotela
imeti zagotovilo, da bo raziskano lahko tudi koristila. Pri
nekaterih dobrinah je možna tudi situacija, ko pobudnik brez
omenjenega zagotovila sploh ne bo hotel razkriti najdbe, saj
bi le ta na javnem razpisu lahko prišla v roke konkurenci, kar
je seveda v nasprotju z načelom varovanja zaupane poslovne
tajne, katerega opredeljuje Zakon o varovanju konkurence.
Kljub temu, da je to povsem logična in utemeljena zahteva, pa
se država ne more brezpogojno odpovedati javnemu razpisu,
zato se predlaga podelitev predkoncesijske pravice z odločbo
vlade, ki podrobno opredeli pogoje, ki morajo biti izpolnjeni,
da se koncesija podeli brez razpisa. Da ne bi ponovno prišlo
do zlorab ali izigravanj, je potrebno predvideti najkrajši rok za
izpolnitev pogojev, ki je v predlogu povzet po zakonodaji
o gradnji objektov (veljavnost lokacijske odločbe).

Določilo o delitvi sredstev na občino in državo ne vzdrži
v pogojih na novo urejene lokalne samouprave, saj so proračunski prihodki in njihova delitev opredeljeni v ustreznejših
zakonih. ZVO naj torej opredeljuje pogoje varovanja okolja in
s tem vsebino, oziroma namen plačevanja, med tem ko mora
biti tehnika plačil opredeljena v finančni zakonodaji, višina
cen pa v posebnih predpisih. Ker se pri izkoriščanju virov
obremenjuje lokalno okolico, bi bilo smiselno predvideti, da
se plačilo za izkoriščanje naravnega vira nameni lokalnim
skupnostim, oziroma njenim institucijam, ki opravljajo dejavnost varovanja okolja, v smislu izvirnega prihodka občine.
Ker je v tem odstavku govora o cenah, se iz sedmega odstavka
prenese določilo o olajšavah za plačilo koncesije.

Ker se izraz »lokacijska pogojenost« nanaša na obstoječe
objekte, sodi v končne in prehodne določbe ZVO.

2. Prvi člen (spremembe tretjega odstavka 21. člena):

3. Prvi člen (spremembe petega odstavka 21. člena ZVO):

Tretji odstavek 21. člena ZVO naj bi vsebinsko določal
temeljne pogoje za podelitev koncesije, to so lastništvo,
dostopnost in opredeljenost. Lastništvo je opredeljeno že
v 17. členu ZVO, med tem, ko je opredeljenost povezana
z načinom podeljevanja koncesije in je s tem tudi predmet
tega odstavka. Vsebina tretjega odstavka so torej temeljni
poročevalec, št. 39

Vsebina dosedaj sprejetih uredb o koncesijah kaže na to, da
prihaja do mešanja pojmov »gospodarsko izkoriščanje« in
»opravljanje javne službe«. Zato je potrebno v petem
odstavku 21. člena ZVO dodatno navesti, da obstajata dve
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različni vrsti izkoriščanja naravnih virov. Pri gospodarskem
izkoriščanju naravnega vira gre namreč v prenesenem
pomenu za kupoprodajni odnos, pri javnih službah pa za
zastopniški, torej za dva povsem različna pravna statusa,
katerima mora biti prilagojena tako koncesija, kakor tudi sam
postopek.

Odločba ustavnega sodišča nalaga, da je potrebno opredeliti
prilagoditev pravnega položaja obstoječih subjektov, ki posedujejo pravice koncesijskega značaja novi pravni ureditvi, kot
jo določa ZVO. Nastopata dve situaciji in sicer primeri, ko
osebe koristijo naravne dobrine in primeri, ko so s koriščenjem prenehale, pravice do naravnih dobrin pa so še ostale.
Pri opredelitvi teh primerov je glede na določila o pravni
državi in navodila Ustavnega sodišča potrebno upoštevati
tako Ustavo RS, kakor tudi zakone, ki opredeljujejo upravne
postopke. Predlagana dopolnitev je tako povzeta po 155. in
158. členu Ustave RS, s tem da je v zvezi s pravicami koncesijskega značaja predvideno ravnanje v skladu z 265. in 266.
členom Zakona o splošnem upravnem postoku (Ur. I. RS, št.:
47/86). Da ne bi bilo kakršnekoli nejasnosti, ali izmikanja, je
potrebno posebej določiti, da mora biti pred spremembo
dosedanjih pravic v koncesijska razmerja sprejet najmanj
predpis o cenah za koncesijo, ter da morajo biti koncesije
vsem subjektom podeljene hkrati v določenem roku po uradni
dolžnosti. Ne more namreč na primer Radenska pričeti plačevati koncesijo dve leti pred Rogaško, katera bi se s spretnejšim izmikanjem prislužila boljši položaj na trgu. Ker govori
106. člen o prilagoditvi lokalnih skupnosti ZVO, naj se pogoji
prilagoditve pravnih ali fizičnih oseb dodajo temu členu.

4. Prvi člen (spremembe sedmega odstavka 21. člena ZVO):
Iz sedmega odstavka 21. člena ZVO se določilo o olajšavah
plačila preseli v drugi odstavek, kjer je govora o plačilu za
koncesijo.
ZVO taksativno navaja le eno olajšavo, kar ne more biti
skladno z dejanskim stanjem. Že v principu sta dve možni
olajšavi in sicer lastništvo zemljišča na katerem je dobrina in
usposobljenost za izkoriščanje. Ker obstajajo tudi druge olajšave, se le te v krovnem zakonu ne morejo določati taksativno, temveč jih je potrebno, vključno z merili za odločanje
o njih, opredeliti s posebnimi predpisi.
Navedbi o preteklih in obstoječih pravicah koncesijskega
značaja se nanašata na obstoječe subjekte in sodita v prehodne in končne določbe ZVO.
6. Drugi, tretji in četrti člen (spremembe uvodnega besedila
prvega odstavka in drugega odstavka 101. člena, ter uvodnih besedil 102. in 103. člena ZVO):

8. Šesti člen (utemeljitev črtanja 110. člena ZVO):
110. člen ZVO je v nasprotju z 99. členom, ki določa, da se
v gospodarski zbornici združujejo vse pravne in fizične osebe,
ki opravljajo dejavnost varstva okolja na trgu, ali v okviru
javne službe. Tista javna podjetja, ki se lastninijo po Zakonu
o gospodarskih javnih službah, oziroma po splošnih predpisih Zakona o lastninskem preoblikovanju in dobijo znanega
lastnika, še naprej opravljajo dejavnost kot gospodarski
osebki, četudi morajo upoštevati specifične pogoje poslovanja. Zato je vsebinsko utemeljeno, da so še naprej člani
združenja v okviru gospodarske zbornice po 99. členu ZVO.
Članstvo v gospodarski zbornici preneha le tistim javnim
zavodom in javnim podjetjem, ki se transformirajo v režijske
obrate in postanejo del državne uprave, s tem pa ne poslujejo
več kot gospodarski osebki. Zato je smiselno, da se 110. člen
ZVO črta.

Izvršna oblast doslej še ni sprejela velike večine v 101., 102. in
103. členu določenih predpisov. Da bi se odpravilo protizakonito stanje, je za sprejem omenjenih predpisov potrebno
določiti nove roke. Ker pristojno ministrstvo koncepta o koncesijah sploh še ni pripravilo, kar pomeni, da za večino predpisov ni še niti osnutkov, je iluzorno pričakovati, da bo predpise mogoče pripraviti v krajših rokih, kot so bili tedanji. Zato
se za sprejem le teh predlaga iste časovne roke, le da veljajo
od uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah ZVO.
6. Drugi člen (sprememba prvih dveh točk prvega odstavka
101. člena ZVO):
Zaradi sprememb v 21. členu ZVO je potrebna izključno vsebinska prilagoditev prve in druge točke 101. člena ZVO.

9. Sedmi člen (odprava dosedanjih, protiustavnih postopkov
podeljevanja koncesij):

7. Peti člen (opredelitev pravnega instituta »lokacijska
pogojenost« in statusa obstoječih koristnikov naravnih
virov):
Komentar k ZVO opredeljuje, da se izraz »lokacijska pogojenost« nanaša na tiste obstoječe uporabnike, ki imajo naravno
dobrino, katero izkoriščajo na svojem dvorišču, med tem ko je
Vlada mnenja, da se lokacijska pogojenost uporablja tudi za
lastnike zemljišč, kjer se naravne dobrine nahajajo. Stališče
Vlade bi v praksi pomenilo, da ima lastnik zemljišča avtomatično pravico do uporabe vsega, kar se nahaja na ali pod njim.
To je povsem v nasprotju z določili ZVO, ki v istem, 21. členu
določajo, da imajo lastniki zemljišč le prednostno pravico pri
razpisu, kar je skladno s splošnim načelom, da je lastnik
naravnih dobrin država. Lastništvo zemljišča torej ni v ničemer povezano s pravico do koriščenja naravnega vira.

Kakor je bilo ugotovljeno, izvršna oblast še ni sprejela predpisov, ki so edina mogoča in pravno dopustna podlaga za
posamezne točke v doslej izdanih koncesijskih aktih. Dosedaj
izdane odločbe torej niso samo v nasprotju z Ustavo RS
zaradi pravnih praznin ZVO, temveč so tudi protizakoniti, saj
v svojih bistvenih elementih nimajo pravne podlage. Če se jih
ne odpravi z zakonom, lahko stranke upravičeno sprožijo
ustavne spore in Ustavno sodišče jih bo zaradi tega razloga,
ter zaradi odločitve v že sprejeti odločbi, v skladu z načeli
pravne države razveljavilo. Poleg tega bi bilo potrebno vse
uredbe prilagoditi spremembam v tem zakonu, zato je smiselno, da se doslej izdane uredbe v celoti odpravijo.
10. Osmi člen (odprava navodila Ministrstva za okolje):

Zgoraj omenjeni komentar ZVO pa v nasprotju s stališčem
Vlade kaže na to, da je bilo z institutom »lokacijska pogojenost« mišljeno urejanje pravnih razmerij obstoječih uporabnikov. Tudi ta komentar je na pristojni Vladni službi očitno
razumljen preozko, saj je v njem nekoliko ponesrečeno zapisano, da se ta institut uporabi le v tistih primerih, ko je naravni
vir na dvorišču objekta kjer se tudi izkorišča. Večina uporabnikov naravnih dobrin jih namreč izkorišča v objektih, ki so od
njih dislocirani. V primerih polnilnic pijač imajo tako dislocirane izvire na primer JULIANA, RADENSKA, ROGAŠKA, PIVOVARNA LAŠKO, na svojem dvorišču pa jih imajo VIPI, ZLATA
KAPLJA, PIVOVARNA UNION... Prva skupina naj bi si po
mnenju Vlade koncesije pridobila preko razpisa, drugi pa bi
se podelila neposredno, brez javnega razpisa. Ker se novi
pravni institut nanaša v bistvu na pravne ali fizične osebe, ki
že izkoriščajo naravne dobrine, je jasno, da imajo le te obstoječe pravice koncesijskega značaja, zato je ta institut sam po
sebi povsem nepotreben, saj je predmet, ki naj bi ga opredeljeval že opredeljen v določilu »obstoječe pravice koncesijskega značaja«.

Navodilo ministrstva je v nasprotju tako z ustavnimi, kakor
tudi zakonskimi načeli in je dejansko povzročilo moratorij pri
izvajanju upravnih postopkov za objekte, ki so vezani na
izkoriščanje naravnih virov. Moratorij na podlagi bodoče, se
pravi nepravnomočne zakonodaje je nedopusten in protiustaven, zato se navodilo odpravi.
11. Deveti člen (opredelitev izvajanja ZVO do sprejetja predpisov):
Kakor je nepredstavljivo, da bi zaradi nesposobnosti pristojnega ministrstva za nekaj let povsem zaustavili gradnjo na
primer stanovanj in zasebnih hiš, se ne more preprečiti
izgradnja gospodarskih objektov, tovarn, elektrarn..., vezanih
na naravne dobrine. Upoštevati je potrebno splošno načelo,
da dokler ni zaradi katerihkoli razlogov mogoče izvajati nove
zakonodaje, je postopke potrebno voditi po stari, veljavni
zakonodaji. Koncesij se torej zaradi dejstva, da potrebnih
predpisov še ni. ne more podeljevati v skladu z določili ZVO,
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torej je zakon neoperativen in se ga ne da izvajati. Lahko pa se
izvaja postopke po še vedno veljavnih področnih zakonih in
predpisih, ki so med drugim tudi eksplicitno našteti v 81.
členu Zakona o javnih gospodarskih službah (Ur. I. RS, 32/93).
Ko bo postal ZVO skozi predpise, ki jih sam predvideva in po
potrebi tudi nove področne zakone operativen, se bo tistim
osebam, ki bodo pridobile pravico do vira po prehodnih
določbah, speljal postopek prilagoditve pravnega statusa.
S tem bo preprečeno nastajanje nadalnje gospodarske škode

in prav tako ne bo prihajalo do kršitev temelnjih ustavnih
načel in določil zakonov, ki določajo potek upravnega
postopka. Takšna pravna rešitev tudi ne ogroža temelnjega
namena ZVO, to je varovanja okolja, saj 81. člen zgoraj omenjenega zakona določa veljavo vseh za varovanje okolja ključnih področnih zakonov in predpisov, ki veljajo do sprejema
novih. Upravne postopke se torej lahko in se jih glede na
zakone tudi mora izvajati brez koncesij, vse do operativnosti
ZVO.

BELEŽKE:

I
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

PREPREČEVANJU

PRANJA

DENARJA
- EPA 1216 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je dne 4/8-1995 predložila
v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja - hitri
postopek (EPA 1216), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja
- skrajšani postopek (EPA 1052), ki ga je predložil
v obravnavo in sprejem Državnemu zboru poslanec
Ivo Hvalica.
Predsednik Državnega zbora je na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila
Vlada Republike Slovenije. Predlog zakona bo šel
v zakonodajni postopek, ko bo končan zakonodajni
postopek o predlogu zakona, ki ga je predložil poslanec Ivo Hvalica.
postopku predloži spremembe zakonodaje, s katerimi bo
omogočila preprečevanje pranja denarja v primerih, ko je
bila dokapitalizacija podjetja, nakup delnic, obveznic ali
lastninskih deležev izvršen negotovinsko.

Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 3/8-1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zb ora in delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
-Claudijo STROLIGO, direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja.

Državni zbor Republike Slovenije je na 31. izredni seji dne
13. in 14. julija 1995 ob obravnavi problematike preoblikovanja družbene lastnine sprejel stališča, priporočila in
sklepe, ki nalagajo Vladi Republike Slovenije, da po hitrem

določila zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94), dobršen del določil tega
zakona zaživel šele z začetkom letošnjega leta. S sprejemom
zakona je bil storjen eden od pomembnih korakov na
področju vzpostavljanja finančne discipline v državi in preprečevanja zlorabe finančnega sistema v kriminalne namene,
istočasno pa so bili s tem izpolnjene nekatere osnovne zahteve, ki so izhajale iz dejstva, da je Republika Slovenija
postala članica Sveta Evrope in da je dne 23.11.1993 podpisala Konvencijo št. 141 Sveta Evrope o pranju, izsleditvi,
odvzemu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Sedaj veljavni zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni
list RS, št. 36/94) je pričel veljati julija leta 1994, vendar se je
zaradi trimesečnega roka, ki je bil dan organizacijam za
prilagajanje določilom tega zakona, začel izvajati šele
v mesecu oktobru leta 1994. V delu, ki se nanaša na sporočanje določenih transakcij Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad), pa je zaradi
vsebinske vezanosti na določila kazenskega zakonika RS
(Uradni list RS, št. 63/94) ter organizacijske vezanosti na

Med osnovnimi značilnostmi veljavnega zakona, ki so
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vejših izkušenj drugih držav ter priporočil že omenjenih mednarodnih organizacij in institucij. Nekatere izmed predlaganih
sprememb so se pri tem pokazale tudi kot nujen predpogoj za
predvideno ratifikacijo že omenjene Konvencije št.141 Sveta
Evrope. Za dokončno uskladitev z določili tega mednarodnega akta bo Republika Slovenija morala spremeniti tudi
določila veljavnega zakona o bankah in hranilnicah, ki se
nanašajo na bančno tajnost (nov zakon o bančništvu je že
v postopku) ter dopolniti nekatera določila veljavnega zakona
o deviznem poslovanju, ki se nanašajo na prenos gotovine in
čekov čez državno mejo. Verjetno pa bo zaradi učinkovitejšega obravnavanja kaznivih dejanj pranja denarja pri nas in
zaradi mednarodne izmenjave podatkov na tem področju
potrebno še pred ratifikacijo omenjene konvencije dopolniti
tudi 252. člen kazenskega zakonika, ki določa kaznivo dejanje
pranja denarja, ter se opredeliti do dilem v zvezi z ustavnimi
pogoji za zaplembo premoženja.

različno zaživele v praksi, lahko naštejemo predvsem naslednje:
- Obveznost velikega števila organizacij iz finančnega
sistema, ki so glede na določilo 2. člena zakona zavezane
zbirati in sporočati določene podatke. Po podatkih iz registra
je takih organizacij več kot 20.000, doslej pa so svoje naloge
začeli opravljati predvsem veliki sistemi oziroma večje organizacije, ki jih je preko različnih strokovnih združenj k temu
vzpodbudil tudi Urad. Zoper več organizacij je zaradi neizvajanja določil zakona Urad vložil tudi predloge za uvedbo
postopka o prekršku.
- Načelo »poznati svojega komitenta«, ki temelji na predpostavki. da morajo organizacije iz finančnega sistema poznati
svoje stranke, saj samo tako lahko ocenijo, ali so pri posameznih transakcijah podani razlogi za sum pranja denarja.
V veljavnem zakonu se to odraža predvsem skozi določila
o obvezni identifikaciji strank, ki so se kljub nekaterim začetnim težavam v praksi dobro obnesla.

Pri tem velja poudariti, da je področje preprečevanja pranja
denarja tudi drugod po svetu dokaj novo področje, ki kljub
nekaterim že sprejetim konvencijam (že omenjena Konvencija
št. 141 Sveta Evrope in pa Konvencija Združenih narodov
zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi, ki velja
tudi v Republiki Sloveniji - Uradni list SFRJ, št. 14/90) še
zdaleč ni dokončno in idealno urejeno. Na to kaže tako
dejstvo, da poleg Slovenije tudi številne druge države (na
primer Belgija, Francija, Velika Britanija in Nemčija) pogosto
spreminjajo in sproti izboljšujejo predpise s tega področja,
kot tudi pobude mednarodnih organizacij k izboljšavi obstoječih mednarodnih aktov (tako so bile v okviru že organizacije
UNDCP pred kratkim pripravljene spremembe modelnega
zakona OZN o pranju denarja in zaplembi premoženja, izboljšavo svojih 40 priporočil za preprečevanje pranja denarja pa
pripravlja tudi skupina FATF).

- Koncept sporočanja podatkov Uradu, ki temelji tako na
avtomatičnem pošiljanju podatkov o gotovinskih transakcijah
v vrednosti nad 3,600.000 tolarjev, kot tudi na pošiljanju
podatkov o vseh sumljivih (gotovinskih in negotovinskih)
transakcijah ne glede na njihovo vrednost. Ta koncept se je
kljub neizogibnemu administriranju (izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev) v praksi pokazal kot dober, saj Uradu omogoča
navzkrižno primerjavo in analizo velikega števila podatkov, ter
s tem opravljanje njegovih nalog na področju preprečevanja
in odkrivanja kaznivih dejanj pranja denarja. Število sporočenih podatkov je tudi zaradi sprejetih izjem v podzakonskem
aktu obvladljivo in v praksi ne povzroča večjih težav, ki so
sicer značilne za nekatere druge države (na primer ZDA in
Avstralijo) s podobnim konceptom.

Predlagane spremembe in dopolnitve je narekovalo tudi dejstvo, da nekatere določbe veljavnega zakona, ki se nanašajo
na naloge organizacij in pristojnosti Urada, niso dorečene in
so zato v praksi povzročale nemalo težav, včasih pa zaradi
nepredpisanih sankcij tudi v celoti onemogočale izvajanje
nalog Urada na področju odkrivanja kaznivih dejanj pranja
denarja. Tovrstni zapleti so nastajali predvsem pri izvajanju
določil 14. člena zakona, ki pooblašča Urad, da lahko zahteva
določene podatke od organizacij, pa tudi pri izvajanju določila 28. člena, ki se nanaša na sporočanje gotovinskih transakcij v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
s strani Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo.

- Vloga Urada kot nekakšne »kliring hiše« oziroma posrednika med organizacijami iz finančnega sistema na eni in
policijskimi ter pravosodnimi organi na drugi strani. Ta koncept je v praksi zaživel predvsem na področju preventivnega
delovanja Urada, saj so nekatere pomanjkljivosti veljavnega
zakona Uradu doslej onemogočale aktivnejšo vlogo na
področju odkrivanja kaznivih dejanj pranja denarja. V tem
okviru se je Urad močno angažiral na področju izobraževanja
lastnih delavcev in pooblaščenih delavcev organizacij ter
predstavnikov policijskih in pravosodnih organov, kar je nujni
predpogoj za učinkovito delo vseh na področju sumljivih
transakcij. Istočasno je potekala vzpostavitev sistema zbiranja, sprejemanja in analize podatkov o gotovinskih transakcijah nad 3,600.000 tolarjev, kjer so bili doslej pripravljeni
potrebni obrazci in odpravljene napake v zvezi z izponjevanjem in pošiljanjem podatkov ter vzpostavljeni osnovni predpogoji za prehod na računalniški prenos in obdelavo teh
podatkov. Prav tako so bile zaradi preprečevanja pranja
denarja že predlagane spremembe nekaterih drugih zakonskih in podzakonskih predpisov ter posredovana pisna mnenja v zvezi z izvajanjem posameznih določil veljavnega zakona.

Navedeno so po mnenju predlagatelja razlogi, ki narekujejo
sprejem tega zakona.
2. CILJI IN TEMELJNE REŠITVE ZAKONA
S sprejemom zakona bo bolj kot doslej poudarjena vloga in
odgovornost Urada na področju odkrivanja kaznivih dejanj
pranja denarja, saj mu bo z novimi pooblastili omogočen
dostop do vseh relevantnih podatkov v organizacijah in
v državnih organih. Hkrati Urad postaja tudi centralni organ
za zbiranje podatkov o vseh prekrških in kaznivih dejanjih
pranja denarja v Republiki Sloveniji, kar je pomembno tako
zaradi opravljanja njegovih nalog na področju preprečevanja
pranja denarja kot tudi zaradi izvajanja pooblastil na področju
mednarodne izmenjave podatkov. Na novo je urejeno tudi
preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj pranja denarja
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, ki odpravlja
dosedanje nejasnosti, hkrati pa zakon z novimi pooblastili
Uradu omogoča dostop do vseh podatkov o transakcijah
s tega področja. Na ta način sledi predlagatelj tudi sklepom
31. izredne seje Državnega zbora v zvezi s preoblikovanjem
družbene lastnine. Nadalje bodo s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona olajšani postopki identifikacije
strank v organizacijah in razširjena njihova obveznost sporočanja podatkov Uradu tudi na čekovne transakcije, natančneje določeni podatki, ki jih morajo organizacije in organi
carinske službe zbrati in sporočiti Uradu, posebej opredeljena
stopnja zaupnosti nekaterih podatkov in razširjene sankcije
za prekrške.

- Aktivna vloga Urada na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjave podatkov o pranju denarja s tujino. Zaradi
delno ponesrečenega določila 17. člena veljavnega zakona in
zaradi še neratificirane konvencije št. 141 Sveta Evrope
s strani velikega števila držav v praksi še ni prišlo do izmenjave podatkov o konkretnih transakcijah med Uradom in
pristojnimi organi drugih držav. Kljub temu je Urad že navezal
neposredne stike s pristojnimi organi večine za Slovenijo
pomembnih držav, v sodelovanju z oddelkom Interpola pri
Ministrstvu za notranje zadeve RS pa tudi z vsemi mednarodnimi organizacijami in institucijami, ki delujejo na področju
pranja denarja (Interpol, Svet Evrope, organizacija UNDCPUnited Nation Drug Control Programm pri OZN in skupino
FATF- Financial Action Task Force, ki deluje v okviru G7).
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o preprečevanja pranja denarja v ničemer ne spreminjajo osnovnih značilnosti veljavnega zakona, ampak predstavljajo njegovo nadgradnjo in izboljšavo ob upoštevanju tako izkušenj, pridobljenih pri dosedanjem izvajanju določil zakona, kot tudi najnoporočevalec, št. 39
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podatke in informacije, ki so potrebne za odkrivanje pranja
denarja.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo organizacije Uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso potrebno
dokumentacijo.
Urad lahko od organizacij zahteva pisno informacijo in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem njihovih nalog po tem zakonu.
Podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov
tega člena morajo organizacije poslati Uradu brez odlašanja,
najkasneje pa v 15 dneh od prejema zahteve.
Urad lahko zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih upravičenih razlogov organizaciji s pisnim obvestilom podaljša
rok iz četrtega odstavka tega člena, lahko pa v takih primerih
opravi pregled dokumentacije v organizaciji.«

3. FINANČNE POSLEDICE ZA DRŽAVNI PRORAČUN
Sprejem zakona ne bo imel nobenih finančnih posledic za
proračun.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS,
št.36/94) se v drugem odstavku 1. člena za tretjo alineo doda
nova četrta alinea, ki se glasi:
»- prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega premoženja in družbenega kapitala pri lastninskem preoblikovanju
podjetij.«

9. člen

2. člen

Za 15. členom se dodata nova 15. a in 15. b člena, ki se glasita:

V prvem odstavku 4. člena se besedilo »vsakem sprejemu in
izročitvi gotovine, vrednostnih papirjev ali plemenitih kovin in
draguljev« nadomesti z besedilom »vsaki transakciji z gotovino, vrednostnimi papirji ali plemenitimi kovinami in dragulji«, za besedo »zahteva« pa se dodata besedi »ali opravi«.

»15. a člen
Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi
osebami podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od
državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva
podatke in informacije, ki so potrebne za odkrivanje pranje
denarja.

V četrtem odstavku 4. člena se beseda »le« nadomesti
z besedo »tudi«.

15. b člen
Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s področja
pranja denarja so Banka Slovenije, sodišča, državna tožilstva
in drugi državni organi dolžni Uradu posredovati podatke
o prekrških iz tega zakona in o kaznivih dejanjih pranja
denarja.
Državni organi in Banka Slovenije so dolžni Uradu tekoče
posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva in
naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero je bil podan
predlog za uvedbo postopka o prekršku, zakonsko označbo
ter kraj, čas in način storitve kaznivega dejanja ali prekrška.
Državna tožilstva in sodišča so dolžna Uradu najmanj enkrat
letno posredovati naslednje podatke: ime, priimek, datum
rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero je bil
podan predlog za uvedbo postopka o prekršku, zakonsko
označbo kaznivega dejanja ali prekrška, fazo postopka ter
njihovo zadnjo odločitev v zadevi.«

3. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
»Pri pologih v dnevno nočni trezor se opravi identifikacija
odgovornih oseb organizacij. Če iz uradnih osebnih dokumentov ni mogoče pridobiti vseh podatkov iz 26. člena tega
zakona, se manjkajoči podatki pridobijo od stranke.«
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6. a člen
»če organizacija v primerih iz četrtega odstavka 5. člena in
prvega odstavka 6. člena podvomi v resničnost podatkov,
lahko od stranke zahteva tudi njeno pisno izjavo.«

10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Urad sme posredovati pridobljene podatke in informacije
tujim organom in mednarodnim organizacijam na njihovo
zahtevo ali na lastno iniciativo ob pogoju dejanske vzajemnosti.«

5. člen
V 8. členu se za besedo »Urad« dodata besedi »Republike
Slovenije«.
6. člen

11. člen
V 18. členu se za besedo »podatkov« dodata besedi »in
informacij«, besedi »posamezni transakciji« pa se nadomestita z besedo »transakcijah«.

V prvem odstavku 9. člena se za besedo »podatke« dodata
besedi »in informacije«, črtata pa se besedi »od organizacij«.
7. člen

12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije svoji stranki ali tretji osebi ne sme razkriti, da je
ali da bo podatek ali informacija o njej ali o transakciji iz
drugega odstavka 10. člena in iz 14. člena tega zakona sporočen Uradu.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podatek o zahtevi in posredovanju podatkov ter informacij iz
prejšnjega odstavka tega člena je uradna tajnost.«

V prvem odstavku 10. člena se za besedama »vsaki gotovinski« dodata besedi »in čekovni«. Za prvim odstavkom se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Organizacije morajo sporočati Uradu tudi podatke o več
med seboj povezanih gotovinskih in čekovnih transakcijah, ki
skupno presegajo vrednost 3,600.000 tolarjev.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, v njem pa se
za besedama »o gotovinskih« dodata besedi »in čekovnih«.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

13. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri dajanju podatkov in informacij po tem zakonu za organizacije, državne organe, sodišča in njihove delavce ne velja
obveznost varovanja bančne, poslovne in uradne tajnosti.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Organizacije ne odgovarjajo za škodo, povzročeno strankam
ali tretjim osebam, če Uradu dajo podatke in informacije ali

8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi
osebami podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od
organizacij zahteva podatke iz 26. člena tega zakona, podatke
o premoženjskem stanju in bančnih vlogah teh oseb ter druge
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datum rojstva in naslov ovadene osebe ali osebe, zoper katero
je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekršku, zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška, kraj, čas in način
storitve kaznivega dejanja ali prekrška, ter fazo postopka,
v kateri se nahaja zadeva.«
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

izvršijo njegovo odredbo o začasni ustavitvi izvršitve transakcije v skladu z določbami tega zakona ali na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih aktov«
14. člen
V 22. členu se za besedo »Urad« postavi vejica in doda
besedilo »organi carinske službe«, za besedo »podatke« pa
se dodata besedi »in informacije«.

19. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
- ne identificira stranke, ki zahteva ali opravi transakcijo,
odpre račun ali vzpostavi trajno poslovno razmerje (4. člen),«
- ne hrani podatkov in dokumentacije najmanj pet let po
opravljeni transakciji oziroma po prenehanju veljavnosti
pogodbe (7. člen),
- Uradu ne pošlje predpisanih podatkov ali jih ne pošlje
v določenih rokih (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 10. člena
ter prvi in četrti odstavek 12. člena),
- ne upošteva odredbe Urada o začasni ustavitvi izvršitve
transakcije (13. člen),
- Uradu ne pošlje zahtevanih podatkov, informacij in dokumentacije ali jih ne pošlje v določenih rokih (14. člen),
- ne zagotovi notranje kontrole nad opravljanjem nalog po
tem zakonu ali ne poskrbi za strokovno usposabljanje delavcev, ki opravljajo naloge, določene s tem zakonom (16. člen),
- ne vodi evidenc (prvi odstavek 25. člena),
- evidence iz prvega odstavka 25. člena ne vsebujejo predpisanih podatkov (26. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.«

15. člen
V prvem odstavku 23. člena se pika nadomesti z vejico in za
besedo »organizacij« doda besedilo »državnih organov in
sodišč.«
V tretjem odstavku 23. člena se beseda »pet« nadomesti
z besedo »deset«.
16. člen
V 24. členu se za besedama »v Uradu« postavi vejica in doda
besedilo »organih carinske službe«:
17. člen
V prvem odstavku 25. člena se za besedilom »iz 4. člena tega
zakona« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »Urad pa
evidence o transakcijah iz 10. člena tega zakona«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Urad vodi evidence o transakcijah iz 10. člena in 15. b člena
tega zakona «
18. člen
V prvi alinei prvega odstavka 26. člena se na koncu alinee za
vejico doda besedilo »številka dokumenta ter naslov izdajatelja.«
V drugi in tretji alinei se beseda »poklic« nadomesti z besedama »delovno mesto«.
V peti alinei se beseda »datum« nadomesti z besedama »čas
izvedbe«.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »znesek transakcije, kraj
in čas prehoda državne meje ter namen prenosa gotovine ali
čekov.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Evidence iz tretjega odstavka 25. člena, ki se nanašajo na
transakcije, obsegajo podatke iz prvega odstavka tega člena.
Evidence o prekrških iz tega zakona in kaznivih dejanjih
pranja denarja pa obsegajo naslednje podatke: ime, priimek,

20. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 28. člena.
21. člen
V drugem odstavku 29. člena se številka »5« nadomesti s številko »4«.
22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

1. člen
Zavarovalnice so kot organizacije naštete že v prvem
odstavku 2. člena tega zakona. Tako kot za druge zavezance
zato tudi za njih velja splošna obveznost identifikacije strank,
ki opravljajo transakcije iz 4. člena v vrednosti nad 2,200.000
tolarjev ali pri vzpostavljanju trajnega poslovnega razmerja.
Ker pa za posle življenjskega zavarovanja veljajo nekatere
posebnosti, je bil za njih že doslej z zakonom določen veliko
nižji znesek (145.000 tolarjev), na katerega je bila vezana
obveznost identifikacije. Zaradi besede »le« v dosedanjem
tekstu četrtega odstavka 4. člena zakona se je ta določba
v praksi razlagala, kot da so zavarovalnice dolžne identificirati
stranko le pri poslih življenjskega zavarovanja. Zamenjava
z besedo »tudi« odpravlja to nedoslednost.

Dopolnitev drugega odstavka 1. člena z novo alineo je
potrebna zaradi večje jasnosti in posebnega poudarka, da
pranje denarja lahko obsega tudi nezakonitosti v postopkih
lastninskega preoblikovanja podjetij. Takšna rešitev je
potrebna tudi zaradi predlaganega črtanja drugega in tretjega
odstavka 28. člena zakona, ki je edini določal nekatere posebnosti glede sporočanja gotovinskih transakcij v postopkih
lastninskega preoblikovanja podjetij.
2. člen
Zamenjava besed »sprejem in izročitev« z besedo »transakcija« je potrebna zaradi poenotenja izrazov v zakonu. Definicija »transakcije« je namreč podana že v 2. členu zakona in
pokriva veliko širši spekter kot izraz »izročitev in sprejem«.

3. člen
Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da se veliko število
transakcij, ki jih je potrebno identificirati in sporočiti Uradu,
nanaša na pologe gotovine in čekov s strani podjetij ali
obrtnikov v dnevno nočni trezor pri bankah ali pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje. Pologe praviloma
opravljajo varnostniki, ki včasih niti ne vedo, koliko denarja je
v kaseti. Poleg tega njihova identifikacija v trenutku izvrštive
transakcije velikokrat niti ni mogoča, saj kasete izročajo

V praksi se je v številnih primerih pokazalo, da v organizacijah
včasih ugotovijo, da so dolžni opraviti identifikacijo šele
naknadno, ko je stranka transakcijo že opravila. To še zlasti
velja za primere tako imenovanih sumljivih in povezanih transakcij. Da bi z zakonom zajeli tudi take primere, je bilo
potrebno določiti, da se poleg stranke, ki zahteva transakcijo,
identificira tudi stranko, ki transakcijo opravi oziroma jo je že
opravila.
poročevalec, št. 39
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sakcije, ki skupaj presegajo vrednost 3,600.000 tolarjev. Ta
odstavek predstavlja samo logično izpeljavo določila tretjega
odstavka 4. člena veljavnega zakona, ki je že doslej zavezoval
organizacije k identifikaciji strank, če so te opravile več med
seboj povezanih transakcij v skupni vrednosti nad 2,200.000
tolarjev. Z določitvijo pravne podlage za sporočanje tovrstnih
transakcij Uradu se odpravlja tudi nekatere že zaznane težave
zaradi preobširnega in nekritičnega sporočanja tovrstnih
transakcij Uradu kot sumljivih.

v dnevno nočni trezor po koncu delovnega časa. Pri tovrstnih
transakcijah je zato namesto varnostnikov veliko bolj smiselno še pred transakcijo identificirati odgovorno osebo, ki
odredi transakcijo oziroma položi gotovino ali čeke v kaseto
ter izpolni položnico.
Dosedanje določilo 5. čiena zakona, ki se nanaša na identifikacijo stranke, ne pokriva primerov, ko uradni osebni dokument stranke ne vsebuje vseh podatkov iz 26. člena. V praksi
je tako na primer prihajalo do težav pri identifikaciji imetnikov
tujih diplomatskih potnih lištov, ki ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov (npr. rojstnih podatkov ali naslova imetnika).
Podobne težave pa so se pojavile tudi pri preverjanju podatkov o poklicu ali namenu transakcije, ki jih prav tako ni moč
preveriti z vpogledom v strankine uradne osebne dokumente.
V takih primerih je organizacijam potrebno omogočiti, da
manjkajoče podatke pridobijo neposredno od stranke.

8. člen
Novo, skoraj v celoti spremenjeno besedilo 14. člena, je ena
najpomembnejših sprememb zakona. Dosedanji tekst tega
člena je namreč v praksi tako Uradu kot nekaterim organizacijam povzročal nemalo težav pri obravnavanju sumljivih transakcij. Zlasti banke so to določbo razlagale zelo restriktivno in
so Uradu, sklicujoč se na določila še vedno veljavnega zakona
o bankah in hranilnicah glede bančne tajnosti, onemogočale
zbiranje vseh podatkov, potrebnih za ugotovitev razlogov za
sum pranja denarja in za identifikacijo premoženja osumljencev. Dosedanji 14. člen ni jasno določal, kdo je tisti, ki ocenjuje, ali so podani razlogi za sum pranja denarja, prav tako
pa ni bilo jasno, ali Urad v takih primerih lahko zahteva
podatke samo od organizacije, ki mu je sporočila neko transakcijo kot sumljivo, aH tudi od ostalih organizacij, ki glede na
določila zakona sicer razpolagajo z določenimi širšimi evidencami podatkov (iz 4. člena zakona), vendar pa teh podatkov na podlagi 10. člena zakona niso dolžne avtomatično
sporočiti Uradu.

4. člen
Poleg primerov, navedenih v obrazložitvi dopolnjenega 5.
člena zakona, je zakon že v dosedanjem prvem odstavku 6.
člena predvidel, da organizacije nekatere osnovne podatke
pridobijo iz strankine izjave. Obličnost izjave doslej ni bila
predpisana, zato so posamezne stranke to določilo izigravale.
S predlaganim novim členom se organizacijam daje možnost
zahtevati od stranke pisno izjavo vedno, kadar podvomijo
v resničnost ustno navajanih podatkov. Pisna izjava bo nedvomno olajšala tudi delo Urada pri preverjanju podatkov
v primerih, ko bodo podani razlogi za sum pranja denarja.
5. člen

Glede na različna tolmačenja in glede na dejstvo, da za
neizvrševanje obveznosti iz tega člena doslej ni bila predpisana nobena sankcija, bi ohranjanje obstoječe dikcije 14.
člena močno otežilo aktivno vlogo Urada pri odkrivanju sumljivih transakcij. Urad tako ne bi mogel izpolnjevati svojih
mednarodnih obveznosti iz 17. člena tega zakona, prav tako
pa ne bi mogel izvajati tudi tistih določil Konvencije Sveta
Evrope o pranju, izsleditvi, odvzemu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ki se nanašajo na
posebne ukrepe, obvezno pomoč, začasne ukrepe in
zaplembo premoženja (4., 8., 11. in 13. člen Konvencije).

Uradni naziv Urada, kot to določa zakon o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS št. 71/94), je »Urad
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja«. Sprememba je potrebna zaradi uskladitve določil obeh zakonov.
6. člen
Zaradi doslednosti je, tako kot pri še nekaterih drugih členih,
tudi v 9. člen potrebno vnesti skupni izraz »podatki in informacije-. Podatek je namreč ožji pojem od informacije in se
praviloma nanaša na neko konkretno dejstvo, medtem ko
informacija predstavlja zbir med seboj povezanih podatkov, ki
so bolj subjektivnega značaja. Poenotenje izrazov je v novem
zakonskem tekstu upoštevano tudi v 14., 15.a, 15.b, 17., 18. in
21. členu.

V novem prvem odstavku 14. člena je izrecno določeno, da je
Urad tisti, ki pri vložitvi zahteve ocenjuje, ali so v zvezi s transakcijami ali določenimi osebami podani razlogi za sum pranja denarja, prav tako pa je na novo predvidena možnost, da
Urad v takih primerih lahko od vseh organizacij zahteva tudi
podatke o premoženjskem stanju in bančnih vlogah določenih oseb. Vrste zahtevanih podatkov so tako kot doslej
naštete samo primeroma (Urad lahko torej zahteva tudi vse
druge podatke in informacije, če oceni, da je to potrebno za
odkrivanje pranja denarja), saj ni moč za vse primere v naprej
natančno opredeliti, kateri so ti podatki in informacije. Glede
na določilo 18. člena veljavnega zakona je zaradi dokazovanja
morebitnega kaznivega dejanja pranja denarja v predlaganem
drugem odstavku 14. člena Uradu dano pooblastilo, da v primerih sumljivih transakcij od organizacij lahko zahteva tudi
vso potrebno dokumentacijo.

Črtanje besed »od organizacij« je potrebno zaradi novih določil 15.a in 15. b člena, ki predpisujeta, da Urad sprejema
podatke in informacije tudi od državnih organov ter sodišč, in
ne več samo od organizacij iz 2. člena tega zakona, kot je to
določal dosedanji 9. člen.
7. člen
Uvrstitev čekovnih transakcij v sistem preprečevanja in odkrivanja pranja denarja je potrebna iz več razlogov. Prvi razlog je
uskladitev določil 10. člena z določili 11. člena veljavnega
zakona, v katerem je že sedaj določeno, da morajo organi
carinske službe sporočiti Uradu podatke o prenosu gotovine
in čekov čez državno mejo, če znesek presega 2,200.000
tolarjev. Sedanji 10. člen zakona je namreč (z izjemo sumljivih
transakcij) za ostale zavezance predpisoval samo obveznost
sporočanja gotovinskih in ne tudi čekovnih transakcij. Enotno
zbiranje in analiziranje podatkov o čekovnih transakcijah
(poleg gotovinskih) je vsekakor pomembno, saj čeki v poslovnim prometu pogosto nadomeščajo gotovino. Nadaljnji
razlog za uvrstitev čekovnih transakcij je v tem, da so se čeki
v tuji in domači praksi že večkrat zlorabljali za pranje denarja
in poslovne goljufije velikih razsežnosti. Nenazadnje pa poleg
ostalih sprememb tudi ta razširitev sledi enemu od sklepov 31.
izredne seje Državnega zbora RS v zvezi s preoblikovanjem
družbene lastnine, ki se nanaša na preprečevanje pranja
denarja pri negotovinskih transakcijah.

V novem tretjem odstavku 14. člena je v izogib dosedanjemu
neresnemu obravnavanju tega določila s strani nekaterih
organizacij, predpisana tudi pisna oblika zahtevane informacije o opravljanju nalog organizacij po zakonu. Zaradi preverjanja resničnosti navedb v taki informaciji, pa je Uradu v istem
odstavku dano pooblastilo, da poleg pisne informacije lahko
zahteva tudi določeno dokumentacijo.
V predlaganem četrtem odstavku 14. člena je na novo določen rok, v katerem morajo organizacije sporočiti Uradu zahtevane podatke. Določitev sorazmerno kratkega roka je nujno
potrebna predvsem zaradi izvajanja določil veljavnega 13.
člena, ki pooblašča Urad, da v primerih, ko ugotovi utemeljen
sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, odredi
začasno zaustavitev transakcije.
Zadnji, peti odstavek 14. člena določa pogoje, pod katerimi se
lahko odstopi od petnajstdnevnega roka za posredovanje
podatkov in dokumentacije. Daljši rok bo Urad lahko določil

Nov, drugi odstavek 10. člena določa, da se Uradu sporoča
tudi tako imenovane povezane gotovinske in čekovne tran25
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osumljene storitve prekrškov iz tega zakona ali kaznivega
dejanja pranja denarja pri enem organu, je pomembno tudi
zaradi izpolnjevanja določila 23. člena Konvencije Sveta
Evrope o pranju, izsleditvi, odvzemu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, saj ta predpisuje,
da se podatki med državami podpisnicami izmenjujejo preko
enega centralnega organa, ki ga y ta namen imenuje vsaka
podpisnica.

zlasti v primerih, ko bo dokumentacija o sumljivih transakcijah in o drugih podatkih zelo obsežna ali pa bo raztresena po
različnih enotah oziroma izpostavah organizacije, kar lahko
objektivno podaljša čas za njeno zbiranje. V takih primerih bo
Urad v dogovoru z organizacijo dokumentacijo lahko pregledal tudi v njenih prostorih.
9. člen

10. člen

Urad je po določilih veljavnega zakona pristojen tako za
preprečevanje kot tudi za odkrivanje kaznivih dejanj pranja
denarja. Da bi lahko izvajal tudi drugo izmed navedenih nalog
in pri tem odigral vlogo aktivnega posrednika oziroma tako
imenovane »kliring hiše' med finančnimi organizacijami na
eni ter policijo in pravosodnimi organi na drugi strani, mora
Urad imeti tudi pooblastila, ki mu bodo to omogočila. Določila
sedaj veljavnega zakona so Uradu namenila aktivno vlogo
samo pri zbiranju in analizi podatkov, ki jih pridobi od organizacij iz finančnega sistema in od carinskih organov. V praksi
se je to pokazalo kot nezadostno, saj na primer Urad nima
nikakršnih možnosti za ugotavljanje tako imenovanih temeljnih kaznivih dejanj, iz katerih izvira umazan denar, zato v resnici ni mogel ugotavljati, ali so pri posameznih transakcijah
podani razlogi za sum pranja denarja z vsemi objektivnimi
elementi tega kaznivega dejanja. S podatki o ovadenih in
osumljenih osebah in drugimi operativnimi evidencami tako
razpolaga predvsem Ministrstvo za notranje zadeve, podatke
o kazenski evidenci pa vodi Ministrstvo za pravosodje. V zvezi
z ugotavljanjem morebitnega pranja denarja v procesih lastninskega preoblikovanja podjetij bi Urad potreboval tudi
podatke iz evidenc Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, ki edine omogočajo vpogled v transakcije posameznih
fizičnih aH pravnih oseb. Prav tako bi za učinkovito in koordinirano delo na področju pranja denarja Urad moral imeti
dostop tudi do podatkov različnih inšpekcijskih služb, ki delujejo v okviru Ministrstva za finance in drugih državnih organov.

Veljavni 17. člen, ki se nanaša na mednarodno izmenjavo
podatkov, je pomanjkljiv, saj predpostavlja zgolj posredovanje podatkov mednarodnim organizacijam in še to zgolj na
njihovo zahtevo. Predlagana dopolnitev širi pristojnosti Urada
na področju mednarodnega sodelovanja tako na izmenjavo
podatkov in informacij s tujimi organi (to so lahko policijski
organi ali pa podobni uradi za preprečevanje pranja denarja
oziroma drugi državni organi, ki jih posamezne države imenujejo za centralne organe s pooblastili na področju mednarodnega sodelovanja) kot tudi na izmenjavo podatkov in informacij na lastno iniciativo. Obe dopolnitvi sta potrebni zaradi
uskladitve z določili 10. člena in drugih členov Konvencije
Sveta Evrope o pranju, izsleditvi, odvzemu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. 10. člen
Konvencije namreč določa, da lahko država pogodbenica tudi
brez predhodnega zaprosila posreduje drugi pogodbenici
podatke v zvezi s pranjem denarja, če meni, da tak podatek
lahko koristi pri uvedbi ali vodenju preiskave ali da lahko
drugo pogodbenico spodbudi k vložitvi zaprosila za posredovanje podatkov (tako imenovano »spontano obveščanje«),
11. člen
Dosedanji 18. člen je razloge za sum pranja denarja vezal
zgolj na posamezno transakcijo, kar je v nasprotju z definicijo
pranja denarja v 1. členu tega zakona in tudi z definicijo
kaznivega dejanja pranja denarja v 252. členu kazenskega
zakonika RS. Obe definiciji vsebujeta izraz »dejavnost«, kar
predpostavlja večje število transakcij. Predlagana sprememba
odpravlja to nedoslednost.

Doslej je v okviru sodelovanja z državnimi organi Urad od
le-teh sicer prejel določene podatke, vendar pa je bilo sporočanje podatkov pogosto odvisno od različnih tolmačenj določil o varovanju osebnih podatkov. Predlagano določilo 15.
a člena odpravlja tovrstne nejasnosti in pooblašča Urad, da,
podobno kot pri 14. členu, v primerih, ko obstajajo razlogi za
sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, lahko tudi od
državnih organov zahteva podatke in informacije, ki so
potrebne za odkrivanje tega kaznivega dejanja. Tako določilo
je primerljivo tudi s predpisi in prakso tistih držav, v katerih
delujejo Uradi za preprečevanje pranja denarja kot organi
v sestavi finančnih ministrstev. Tako ima na primer v ZDA urad
z imenom FINCEN med drugim tudi neposreden (»on line«)
dostop do vseh policijskih podatkov in tudi do podatkov
tajnih služb. Podobno pa je tudi v Belgiji, kjer ima urad,
imenovan CTIF, prav tako dostop do podatkov različnih državnih organov, med drugim tudi do podatkov sodne policije in
žandarmerije, le da te podatke dobiva preko tako imenovanih
»oficirjev za zvezo«, ki so detaširani v urad.

12. člen
Veljavno določilo 20. člena zakona organizacijam prepoveduje, da bi svojim strankam ali tretjim osebam razkrili, da so
bili ali da bodo določeni podatki sporočeni Uradu. Omenjeno
določilo v ničemer ne loči med gotovinskimi transakcijami
nad 3,600.000 tolarjev, ki jih je avtomatično potrebno sporočiti Uradu, in sumljivimi transakcijami, ki jih je prav tako
potrebno sporočiti Uradu. Tako določilo je presplošno, zato je
v predlaganem besedilu prvega odstavka tega člena sedaj
natančneje določeno, da so podatki in informacije, ki se ne
smejo posredovati stranki, vezani samo na sumljive transakcije.
Novi, drugi odstavek 20. člena natančno določa, kateri
podatki so tako pomembni, da bi z njihovim razkritjem lahko
nastale hujše škodljive posledice pri izvajanju določil tega
zakona, in zato te podatke opredeljuje kot uradno tajnost. Na
ta način jih dodatno varuje tudi z grožnjo sankcije, ki je
predpisana za kaznivo dejanje izdaje uradne tajnosti po 266.
členu kazenskega zakonika RS.

Predlagano določilo 15. b člena izhaja iz dejstva, da so poleg
Urada tudi drugi državni organi (na primer organi za notranje
zadeve, različni inšpekcijski organi, Banka Slovenije, državna
tožilstva in sodišča) pristojni za obravnavanje kaznivih dejanj
pranja denarja in prekrškov po zakonu o preprečevanju pranja denarja, nobeden od njih pa ni pooblaščen za celovito
spremljanje te problematike. Ker gre za povsem nove delikte,
bi bilo zaradi številnih razlogov smotrno že na začetku omogočiti centralizirano zbiranje in vodenje vseh tovrstnih podatkov pri Uradu. Na ta način bo Urad lahko analiziral različne
pojavne oblike teh kaznivih dejanj in ugotavljal, kateri segmenti finančnega sistema se zlorabljajo za pranje denarja.
Prav tako bo z zbiranjem podatkov o vseh prekrških iz zakona
o preprečevanju pranja denarja lahko ugotavljal, katere organizacije ne izvajajo določil tega zakona. Šele analiza vseh
prejetih podatkov bo Uradu omogočala aktivno vlogo pri
izvajanju ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja
in sicer tako s pravočasnim obveščanjem in izobraževanjem
pooblaščenih predstavnikov organizacij iz finančnega
sistema kot tudi s predlaganjem ustreznih sprememb predpisov. Centralizirano vodenje podatkov o vseh osebah, ki so
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Tudi druge države, ki imajo vzpostavljen sistem za preprečevanje pranja denarja, tako ali drugače sankcionirajo t. i. »tipping off«, to je opozorilo stranki, da je bila informacija o njeni
sumljivi transakciji javljena ustreznemu nadzornemu organu.
V Italiji npr. je »tipping off« določen kot posebno kaznivo
dejanje, za katerega je predpisana zaporna kazen od 6 mesecev do enega leta ali denarna kazen od 10 do 100 mio ITL.
»Tipping off« je posebej določen kot kaznivo dejanje tudi
v Veliki Britaniji, kjer je zanj predpisana še posebej visoka
zaporna kazen do 5 let, in še v nekaterih drugih državah.
13. člen
Spremembe v prvem odstavku 21. člena so potrebne zaradi
uskladitve s spremenjenimi določbami drugih členov zakona.
26

Tako je izraz »državni organi in sodišča« bilo potrebno vnesti
zaradi novega 15. b člena, ki tem organov predpisuje nekatere
nove obveznosti v razmerju do Urada. Izraz »uradna tajnost«
(poleg bančne in poslovne tajnosti) pa je bilo potrebno dodati
zaradi organov carinske službe in drugih državnih organov ter
sodišč, ki svoje podatke lahko označujejo z oznako uradna
tajnost.

Omenjeni podatki so poleg že obstoječih nujno potrebni tudi
zaradi nadaljnjega spremljanja in analize takih transakcij.
Nov, četrti odstavek 26. člena je delno vezan na spremembe
25. člena, predvsem pa je posledica novega 15. b člena tega
zakona, ki natančno določa, katere podatke so Banka Slovenije, sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi dolžni
pošiljati Uradu. Razlogi, ki so narekovali predlagano rešitev,
so podrobneje obrazloženi pri 15. b členu.

V novem drugem odstavku 21. člena je izrecno izključena
odškodninska odgovornost za organizacije, kadar te pod
pogoji, ki so določeni s tem zakonom ter na njegovi podlagi
izdanimi podzakonskimi akti, Uradu sporočijo določene
podatke in informacije oziroma kadar po njegovi odredbi
začasno ustavijo izvršitev transakcije. Nova določba je vnešena na predlog Združenja bank Slovenije zaradi dodatnega
zavarovanja bank in drugih organizacij, podobno določbo pa
vsebujejo tudi predpisi nekaterih drugih držav (na primer
Belgije in Nemčije).

19. člen
Sedaj veljavni zakon v 27. členu ne predvideva sankcij za
kršitev nekaterih temeljnih določil zakona. V zvezi s tem se je
v praksi pokazalo, da nekatere organizacije prav zaradi
pomanjkljivih kazenskih določil niso pripravljene izpolnjevati
vseh svojih z zakonom predpisanih obveznosti. K temu jih ni
mogel prisiliti niti Urad, ki je prav zaradi nespoštovanja posameznih določil zakona v konkretnih primerih nekajkrat izgubil
sled za posameznimi - tudi sumljivimi transkacijami. Nova
kazenska določila naj bi tako z razširitvijo omogočila učinkovitejše izvajanje tudi tistih določil zakona, ki doslej niso bila
pokrita s sankcijami. Na novo so tako uvedene sankcije zaradi
kršitve določil 7. člena, tretjega in četrtega odstavka 10. člena
ter 13., 14. in 16. člena zakona, iz veljavnega zakona pa je
črtana sankcija zaradi kršitve določila 22. člena (dosedanja
tretja alinea prvega odstavka 27. člena), saj omenjena kršitev
predstavlja že kaznivo dejanje in ni potrebno, da bi bila
obravnavana tudi kot prekršek.

14. člen
Že v dosedanjih določilih 11. in 25. člena je navedeno, da
določene podatke in evidence o prenosu gotovine in čekov
čez mejo vodijo tudi organi carinske službe, ki pa nato v določilih 22. in 24. člena niso omenjeni. Predlagana sprememba
odpravlja to nedoslednost.
15. člen
Sprememba prvega odstavka 23. člena je potrebna zaradi
uskladitve z novima 15. a in 15. b členoma, ki uvajata nekatere
nove dolžnosti za državne organe in sodišča.

Nov tretji odstavek 27. člena razmejuje višino denarne kazni,
ki je predpisana za pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno dejavnost. Za slednje je predlagano znižanje
minimuma zagrožene kazni z najmanj 1,000.000 tolarjev na
najmanj 500.000 tolarjev, s čimer se sledi tudi določilom
osnutka novega zakona o prekrških.

V prvem odstavku 252. členu kazenskega zakonika RS je za
kaznivo dejanje pranje denarja predpisana kazen zapora do
pet let, kar ob upoštevanju določila 112. člena tega zakonika
pomeni, da kazenski pregon za to kaznivo dejanje absolutno
zastara v desetih letih. Predlagana sprememba upošteva dolžino absolutnega zastaralnega roka, saj ni logično, da bi
stranka imela pravico do vpogleda v svoje osebne podatke še
v času, ko se zoper njo lahko uvede kazenski postopek.

20. člen
V tujini so zakonodajo s področja pranja denarja sprejeli kot
odgovor na najhujše oblike kriminala, kot so nedovoljen promet z mamili in orožjem in podobno. Tem kaznivim dejanjem
lahko v naši državi ob bok postavimo problematiko nezakonitega prilaščanja družbenega premoženja v procesu lastninjenja. V zvezi s tem zakon o preprečevanju pranja denarja že
sedaj v 1. členu določa, da med pranje denarja med drugim
sodi tudi prenos, nakup, posest ali uporaba premoženja, ki
izhaja iz prepovedane dejavnosti, torej tudi iz lastninjenja, ki
vsebuje elemente kaznivih dejanj. Veljavni zakon posebej
obravnava problematiko lastninjenja tudi v 28. členu, kjer
Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v
nadaljevanju APPNI) ter Agencijo RS za prestrukturiranje in
privatizacijo zavezuje, da pri nakazilih gotovine v zneskih, ki
presegajo 3,600.000 tolarjev in se nanašajo na lastninsko
preoblikovanje podjetij, te podatke sporočata Uradu. V praksi
se je omenjeno določilo pokazalo kot neoperativno, njegovo
izvajanje pa je v marsičem nelogično.

16. člen
Obrazložitev sprememb 24. člena zakona je ista kot pri 14.
členu predloga zakona.
17. člen
25. člen veljavnega zakona je bilo treba uskladiti z novim 15.
b členom. Zaradi večje preglednosti je sedaj ta člen razdeljen
iz dosedanjih dveh na tri odstavke, pri čemer prvi odstavek
določa, katere evidence o transakcijah iz tega zakona vodijo
organizacije, drugi odstavek (ki ni spremenjen) pa, katere
evidence vodijo organi carinske službe. Tretji odstavek je nov
in določa, katere evidence vodi Urad (tu so dosedanjim evidencam iz 10. člena zakona dodane še evidence iz novega 15.
b člena).

Določilo tretjega odstavka 28. člena v delu, ki se nanaša na
obveznosti Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
omenja nakazila gotovine na privatizacijski podračun Sklada
RS za razvoj, ki pa v resnici ne obstaja pri Skladu. Uredba
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih
načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (U. I. RS, št. 13/
93 s spremembami) namreč v 18. a členu določa, da se vsa
gotovinska vplačila v procesu privatizacije izvajajo izključno
na poseben privatizacijski podračun podjetij, (in ne Sklada),
ki ga v ta namen odpre APPNI. Nadalje se je pokazalo, da
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, ki je na
podlagi tretjega odstavka 28. člena dolžna Uradu pošiljati
podatke o gotovinskih nakazilih v zvezi s prodajo delnic
podjetij, te podatke pridobi od APPNI in to z zamikom dveh
mesecev. Tudi zato je nelogično, da je omenjene podatke
dolžna posredovati Uradu ta agencija in ne APPNI, ki je prav
tako zavezanec po drugem odstavku tega člena.

18. člen
V praksi se je pri sporočanju gotovinskih in sumljivih transakcij Uradu pokazalo, da bi morale evidence transakcij namesto
in poleg dosedanjih vsebovati nekatere druge vrste podatkov.
Tako se v prvem odstavku 26. člena podatek o poklicu osebe,
ki opravlja transakcijo oziroma za katero se opravlja transakcijo spremeni v »delovno mesto«, »datum transakcije« pa se
spremeni v »čas izvedbe transakcije«, ki poleg dneva zajema
tudi uro in minuto, ko je bila transakcija opravljena. Obe
spremembi sta potrebni tako zaradi odprave nejasnosti pri
dosedanjem razumevanju omenjenih izrazov kot tudi zaradi
nespornega pomena obeh izrazov in tovrstnih podatkov pri
analizi transakcij v Uradu.
Dosedanji tretji odstavek 26. člena je bilo potrebno razširiti
zaradi uskladitve z določilom 11. člena (glede zneska transakcij) in z določili prvih dveh odstavkov 26. člena (glede časa
prehoda državne meje in namena prenosa gotovine ali čekov).

Poleg omenjenih tehničnih težav pri izvajanju 28. člena se je
pokazalo, da razen v primerih lastninskega preoblikovanja
podjetij z notranjim odkupom, v vseh drugih primerih lastnin27
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skega preoblikovanja podjetij obe agenciji razpolagata predvsem z zbirnimi podatki o nakazilih, ki pa Uradu ne omogočajo kvalitetnega pregleda nad izvajalci posameznih gotovinskih transakcij. Natančne podatke o tem, kdo in v kakšnem
znesku je udeležen v postopkih lastninjenja, vodi samo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj RS, ki pa glede na
dosedanja določila zakona o preprečevanju pranja denarja ni
zavezanec za sporočanje teh podatkov Uradu.

poslej lahko zahteval bodisi od organizacij na podlagi določil
spremenjenega 14. člena zakona bodisi od vseh ostalih državnih organov (torej tudi od Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj) na podlagi določil novega 15. a člena.
S predlaganim črtanjem drugega in tretjega odstavka 28.
člena se poleg tega bistveno ne posega v dosedanje dolžnosti
sporočanja podatkov Uradu s strani obeh agencij, saj sta
slednji že na podlagi ostalih določil zakona zavezani Uradu
sporočati določene podatke v zvezi z lastninjenjem podjetij.
Tako sta dolžni podatke o gotovinskih transakcijah, ki presegajo 3,600.000 tolarjev, sporočati na podlagi prvega odstavka
10. člena, podatke o vseh (gotovinskih in negotovinskih) sumljivih transakcijah pa na podlagi drugega odstavka 10. člena
veljavnega zakona (po novem bo to tretji odstavek 10. člena).

Iz navedenih razlogov je predlagano črtanje drugega in tretjega odstavka 28. člena, ki pa v ničemer ne slabi učinkovitosti
nadzora nad izvajanjem določil zakona o preprečevanju pranja denarja v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij.
Ravno nasprotno. Predlagana dopolnitev drugega odstavka 1.
člena sedaj že v splošnih določbah izrecno predpisuje, da se
ukrepi iz tega zakona nanašajo tudi na kazniva dejanja, storjena v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij. Že
omenjena razširitev obveznosti avtomatičnega sporočanja iz
gotovinskih tudi na čekovne transakcije nad določenim zneskom pa objektivno širi tudi količino podatkov na Uradu
v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij. V primeru, da
bodo podani razlogi za sum pranja denarja (tudi v zvezi
s postopki lastninjenja) pa bo Urad manjkajoče podatke

21. člen
Sprememba v drugem odstavku 29. člena je tehnične narave.
Podzakonski akt o organizacijah, ki jih in potrebno identificirati, je omenjen v četrtem in ne v petem členu veljavnega
zakona.

6. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

Organizacije so dolžne pri transakcijah iz 4. člena zahtevati
od stranke izjavo, ali izvajajo transakcije v svojem imenu ali
kot pooblaščenec.
Če opravlja transakcijo v imenu stranke njen pooblaščenec,
pridobi organizacija podatke iz 26. člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere nastopa pooblaščenec.
Če pooblastilo ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, predloži
manjkajoče podatke pooblaščenec.

Sedanje določbe zakona se glasijo:
1. člen
S tem zakonom se določajo ukrepi za odkrivanje ravnanj,
s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega z organizirano trgovino z mamili, z nedovoljenim prometom z orožjem ali s kakšno drugo prepovedano dejavnostjo (v
nadaljnjem besedilu: pranje denarja) ter ukrepi za preprečevanje takšnih ravnanj.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka se nanašajo tudi na druga
ravnanja, ki bi omogočila pranje denarja, zlasti pa:
- zamenjavo ali kakršenkoli prenos premoženja, ki izhaja iz
prepovedane dejavnosti,
- prikrivanje ali zatajitev izvora ali kraja, kjer je denar naložen, namena uporabe premoženja in vseh iz tega izvirajočih
pravic, ki izhajajo iz prepovedane dejavnosti,
- nakup, posest ali uporaba premoženja, ki izhaja iz prepovedane dejavnosti.

8. člen
Določene naloge po tem zakonu opravlja Urad za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: Urad) kot organ
v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.
9. člen
Urad sprejema, zbira, posreduje in analizira podatke, ki jih
prejme od organizacij v skladu z določbami tega zakona.
Urad najmanj enkrat letno o svojem delu poroča vladi.

4. člen

10. člen

Organizacija mora pri vsakem sprejemu in izročitvi gotovine,
vrednostnih papirjev ali plemenitih kovin in draguljev, ki presega vrednost 2.200.000 tolarjev, identificirati stranko, ki zahteva transakcijo. Kadar organizacija za stranko odpre račun
ali z njo vzpostavi trajno poslovno razmerje, hkrati opravi tudi
njeno identifikacijo.
Identifikacija stranke se opravi tudi, kadar je vrednost transakcije manjša od 2.200.000 tolarjev, če obstajajo razlogi za
sum pranja denarja.
Identifikacijo stranke je treba opraviti tudi pri več med seboj
povezanih transakcijah, ki skupno presegajo vrednost iz drugega odstavka tega člena.
Pri zavarovalnicah se opravi identifikacija strank le pri poslih
življenjskega zavarovanja, kadar posamezna premija presega
vrednost 145.000 tolarjev.
Identifikacija stranke ni potrebna, kadar je stranka organizacija iz 2. člena tega zakona, ki jo s podzakonskim aktom
določi minister, pristojen za finance.

Organizacije morajo sporočati Uradu podatke iz 5. in 6. člena
tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 3,600.000 tolarjev.
Organizacije morajo sporočiti Uradu podatke iz 5. in 6. člena
tega zakona tudi o gotovinskihtransakcijah, katerih vrednosti
so nižje od 3,600.000 tolarjev in drugih transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja.
Podatke iz prejšnjih odstavkov pošiljajo organizacije Uradu
na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.

5. člen

Če Urad v roku iz drugega odstavka 13. člena tega zakona
oceni, da niso podani razlogi za sum pranja denarja, obvesti
o tem organizacijo, ki lahko takoj opravi transakcijo.
Če Urad v rokih iz 12. in 13. člena tega zakona ni ukrepal,
lahko organizacija takoj opravi transakcijo.

14. člen
Urad lahko od organizacije zahteva podatke iz 26. člena in
druge informacije v zvezi s transakcijami, pri katerih so
podani razlogi za sum pranja denarja, ter informacijo o opravljanju njihovih nalog po tem zakonu.
15. člen

Identifikacija stranke se opravi z vpogledom v njene uradne
osebne dokumente in s pridobitvijo podatkov iz 26. člena tega
zakona.
Če transakcije potekajo na podlagi sklenjenih pogodb, se pri
posameznih transakcijah evidentira le znesek, valuta, v kateri
se opravi transakcija, ter način izvedbe transakcije.
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17. člen
Urad sme posredovati pridobljene podatke mednarodnim
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organizacijam na njihovo zahtevo ob pogoju dejanske vzajemnosti.

-ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne podatke, poklic
fizične osebe, ki opravlja transakcijo oziroma za katero opravlja transakcija in številko dokumenta ter naarfov izdajatelja,
- namen transakcije ter ime oziroma firmo in sedež stranke,
ki ji je transakcija namenjena,
- datum transakcije,
- znesek transakcije,
- valuta, v kateri se opravlja transakcija,
- način izvedbe transakcije.
Podatki iz prve alinee prejšnjega odstavka za domače pravne
osebe se vnesejo v evidenco na podlagi podatkov iz sodnega
registra.
Evidence iz drugega odstavka 25. člena obsegajo naslednje
podatke: ime, "priimek in stalno prebivališče.
Evidence transakcij iz druge in tretje alinee prvega odstavka
tega člena obsegajo tudi posebno kodo, ki jo s predpisom
določi vlada.

18. člen
Če Urad na podlagi podatkov oceni, da so pri posamezni
transakciji podani razlogi za sum pranja denarja, obvesti
o tem pristojne organe.
20. člen
Organizacija svoji stranki ali tretji osebi ne sme razkriti, da je
bil ali da bo podatek o njej sporočen Uradu.
21. člen
Pri dajanju informacij Uradu po tem zakonu za organizacije in
njihove delavce ne velja obveznost varovanja bančne in
poslovne tajnosti.

27. člen

22. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki opravlja
samostojno dejavnost, če:
- ne identificira stranke, ki zahteva transakcijo, odpira račun
ali vzpostavlja trajno poslovno razmerje (4. člen),
- Uradu ne pošlje predpisanih podatkov ali jih ne pošlje
v določenih rokih (prvi in drugi odstavek 10. člena ter prvi in
četrti odstavek 12. člena),
- uporablja podatke pridobljene v zvezi z izvajanjem nalog po
tem zakonu, v nasprotju z 22. členom,
- ne vodi evidenc (25. člen),
- evidence ne vsebujejo podatkov iz 26. člena tega zakona.

Urad in organizacije smejo podatke, ki so jih pridobili po tem
zakonu, uporabljati samo za namene, določene s tem zakonom.
23. člen
Osebne podatke iz tega zakona pridobi Urad iz uradnih evidenc organizacij.
O zbranih podatkih Urad ne sme obvestiti osebe, na katero se
nanašajo.
Oseba iz prejšnjega odstavka ima pravico do vpogleda
v osebne podatke po preteku pet let. Po tem roku se podatki
arhivirajo.
Po enem letu od arhiviranja se podatki uničijo.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

24. člen

28. člen

Delavci v Uradu in organizacijah lahko uporabljajo osebne
podatke iz evidenc le pri opravljanju aktivnosti za odkrivanje
in preprečevanje pranja denarja po tem zakonu.

Določbe tega zakona v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij izvajata Služba družbenega knjigovodstva in
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
V primeru lastninskega preoblikovanja podjetja z notranjim
odkupom ali večanjem lastninskega kapitala, Služba družbenega knjigovodstva ravna v skladu z 10. členom, kadar posamično nakazilo gotovine za nakup delnic na privatizacijski
podračun podjetja presega v 10. členu določeno vrednost.
V primeru lastninskega preoblikovanja podjetja s prodajo
delnic podjetja, Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo ravna v skladu z 10. členom, kadar
posamično nakazilo gotovine za nakup delnic na privatizacijski podračun Sklada Republike Slovenije za razvoj presega
v 10. členu določeno vrednost.

25. člen
Organizacije vodijo evidence o transakcijah iz 4. člena tega
zakona, Urad pa evidence o transakcijah iz 10. člena tega
zakona.
Organi carinske uprave vodijo evidence o prenosu gotovine in
čekov čez državno mejo.
26. člen
Evidence transakcij iz prvega odstavka 25. člena tega zakona
obsegajo naslednje podatke:

29. člen

- firma in sedež pravne osebe, ki opravlja transakcijo, oziroma za katero se transakcija opravlja,
-ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne podatke, poklic
delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo opravlja transakcijo in številko dokumenta ter naslov izdajatelja,

Metodologijo iz drugega odstavka 16. člena tega zakona
predpiše vlada v 60 dneh po uveljavitvi zakona.
Minister, pristojen za finance, izda predpis iz 5. in 10. člena
tega zakona v 30 dneh po uveljavitvi zakona.
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- EPA 1221 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 7/9-1995
določila besedilo:

Sprejetje zakona bo omogočilo nemoteno poslovanje in
s tem redno delovanje in vzdrževanje treh od štirih največjih proizvajalcev električne energije. S trajajočo blokado
njihovih žiro računov postaja ogrožena nemotena oskrba
Republike Slovenije z električno energijo in s tem tudi
njen nadaljnji gospodarski razvoj.

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETE KREDITE NUKLEARNE ELEKTRARNE
KRŠKO, TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ, TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE IN SAVSKIH ELEKTRARN LJUBLJANA,

Zagotavljanje plačil dolgovanih zneskov v tujino je pri
pogajanjih s tujimi partnerji za Republiko Slovenijo eden
ključnih momentov. V primeru, da bi Nova Ljubljanska
banka, d.d., zaradi nezmožnosti prenehala plačevati dolgovane zneske, bi se pogajalska pozicija Republike Slovenije bistveno poslabšala, ogrožen pa bi bil tudi proces
sanacije le-te. Republika Slovenija bi slej ko prej bila
prisiljena poravnati zavezo do Nove Ljubljanske banke.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku za 35. sejo Državnega zbora, 26. septembra 1995.
Glede na stalne težave, s katerimi se srečuje EES in
nezmožnost rednega poravnavanja obveznosti, se v večini
podjetij EES pojavljajo redne mesečne blokade njihovih
računov, ki hromijo poslovanje podjetij. Ker Republika
Slovenija za leto 1995 in delno za leto 1994, svoje zaveze iz
Odloka iz leta 1974 ni uredila ne s cenovno politiko ne
kako drugače, bi najetje posojil pri domačih bankah precej izboljšalo dolžnikom - Nuklearne elektrarne Krško,
p.o., Termoelektrarne Šoštanj, p.o., Termoelektrarne
Trbovlje in Savske elektrarne Ljubljana, p.o. - njihov
finančni položaj in omogočilo poravnavanje obveznosti do
tujih upnikov.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovala:
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- Boris SOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti

I. UVOD

elektrogospodarstva za leto 1994 je predpostavljal, da bodo
sredstva za poravnavanje obveznosti zagotovljena s ceno
električne energije.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Skupščina Republike Slovenije je dne 27. 3. 1974 sprejela
Odlok o določitvi obveznosti Socialistične Republike Slovenije do Ljubljanske banke Ljubljana v zvezi z njenimi obveznostmi za izgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in Termoelektrarne Šoštanj IV (Ur. I. SRS št. 13/74), s katerim se je Socialistična Republika Slovenija zavezala izvesti pravočasno
ustrezne ukrepe, da bodo Ljubljanski banki Ljubljana, zagotovljena sredstva, ki jih je plačala tujim posojilodajalcem
namesto investitorja. V letih do leta 1992 so bila sredstva na
različne načine s strani SRS zagotovljena, problemi pa so se
začeli pojavljati konec leta 1992, kot posledica transformacije
sistema elektrogospodarstva in takratne protiinflacijsko
naravnane politike cen. Način za izvedbo tega sklepa je zato
za leto 1993 Vlada Republike Slovenije določila s sklepom
z dne 29. 4. 1993, s katerim je iz proračuna Republike Slovenije do konca leta 1993 zagotovila sredstva za poravnavo
zapadlih obveznosti po Odloku iz leta 1974. Vrednostni plan

V letih 1994 in 1995 se je letni znesek zapadlih obveznosti
povečal, saj so dospele v plačilo glavnice po NFA, ki zajema
pomemben del dolgov, in ker bo potrebno ob potrditvi posameznih sporazumov s članicami Pariškega kluba poravnati
poleg rednih tudi zaostala plačila.
Elektroenergetski sistem (EES) sodi med kapitalsko intenzivne panoge dejavnosti. Večina stroškov, ki nastanejo
v njem, je pogojena z napravami (tehnologijo). Ta je enaka
s tehnologijo, ki jo uporablja razviti svet. Z vključitvijo EES
Slovenije v UCPTE (Združenje evropskih elektroenergetskih
sistemov) je Republika Slovenija sprejela tudi obvezujoče
standarde glede kvalitete električne energije (stabilnost frekvence, razpoložljivost rezerve) zato so možnosti za bistveno
manjše stroške zelo majhne, saj so nižji samo stroški dela.
Kljub temu dosegajo prodajne cene električne energije le dve
tretjini ravni cen v petih primerljivih državah Zahodne Evrope.
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Dodatne težave v EES Slovenije povzroča nedisciplina pri
plačevanju računov za električno energijo. Težave v poslovanju nekaterih podjetij te rešujejo z neplačevanjem računov za
električno energijo, čeprav je mnogokrat strošek električne
energije v strukturi vseh stroškov majhen. Zaradi težav
v izvoznem gospodarstvu so bili sprejeti ukrepi za podaljšanje
plačilnih rokov (iz 10 na 20 dni) za izvoznike. Vse to povzroča
dodaten izpad sredstev potrebnih za normalno delovanje
EES. Izpad sredstev v letu 1994 zaradi neplačanih faktur je
znašal 6.456 mio SIT, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa
se je delež neplačane realizacije še povečal.

- neplačanih obveznosti iz let 1989 in 1990 zaradi moratorijev
Vlade SFRJ do gornjih upnic,
Republika Slovenija pa bo za ta posojila jamčila ali jih priznala, kot mednarodno obvezo na drug način.
Na podlagi 76. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994, lahko daje država garancije ali
druge oblike poroštva za izpolnitev dolgoročnih posojil in
drugih obveznosti pravnih oseb le na podlagi posebnega
zakona, ki se sprejme za vsako poroštvo posebej.
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kredite
Nuklearne elektrarne Krško p.o., Termoelektrarne Šoštanj
p.o., Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana
p o., bo omogočil nadaljnje poravnavanje obveznosti do tujih
upnikov s strani Nove Ljubljanske Banke d.d. Ljubljana, obenem pa bo Republika Slovenija izpolnila zavezo do Ljubljanske banke d.d. Ljubljana iz Odloka iz leta 1974, predvsem pa
zavezo nasproti tujim upnicam, ki jo bodo vsebovali sporazumi za prevzemanje dela dolga SFRJ Jugoslavije.

Država tudi po analogiji z ureditvijo v nekaterih drugih državah zagovarja uporabo domačih premogov v elektroenergetiki. Ker so cene domačih premogov višje kot cene uvoženih,
so stroški premoga pokurjenega v EES sorazmerno višji.
Iz navedenega izhaja, da EES ne ustvarja dovolj lastnih sredstev in da se zato srečuje s pomanjkanjem sredstev.
(Zaradi

pričakovanih težav v poslovanju EES, je Vlada Repu'blike Slovenije ob obravnavi vrednostnega plana EES za leto
1995 sprejela naslednje ukrepe za omilitev težav v poslovanju
EES: v EES se sme obračunavati amortizacija samo v višini
dovoljene porabe, kar pomeni zmanjšanje stroškov za cca
21.900 mio SIT (to je sicer kratkoročen ukrep, ki zmanjšuje
sedanji potencial za obnovo in razvoj in težave prelaga
v bodočnost) in s poravnavanjem nekaterih obveznosti do
tujine, v višini približno 8.700 mio SIT, kot porok, ne da bi za to
tako) uveljavljala pravico regresa.

O zagotavljanju kritja regresne pravice iz tega naslova se bo
Republika Slovenija odločala v okviru splošne zakonodaje in
zavarovanja, običajnega v notranjih ureditvah jamstev za
področje elektroenergetike.
V skladu z drugim odstavkom 76. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1994 je v zakonu urejeno tudi zavarovanje regresnega zahtevka, saj zagotavljajo
določbe zakona razmeroma enostaven način pri uveljavljanju
regresnih zahtevkov Republike Slovenije zoper dolžnike,
predvsem pa zagotavlja zakon ustrezna zavarovanja, tako da
bo riziko Republike Slovenije za izdana poroštva relativno
majhen.

V EES izvajajo ukrepe racionalizacije poslovanja (odobravanje samo najnujnejših stroškov in ukrepe na področju zaposlovanja z doseganjem evropskih kadrovskih normativov ob
primerljivi tehnologiji).

2. NAČELA ZAKONA
Predlagano besedilo je v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1994, kjer je za poroštvo za dolgoročne kredite potreben poseben zakon.
Pogodbo o zavarovanju poroštvene obveznosti med Republiko Slovenijo, posameznim kreditojemalcem in javnimi
podjetji sklene minister pristojen za finance ter poroštveno
izjavo za plačilo obveznosti iz posameznega kredita izda
kreditodajalcu minister pristojen za finance.

Z ozirom na omejene možnosti normalnega poslovanja v EES
se prioritetno najprej zagotavljajo najnujnejši pogoji za
tekoče poslovanje, trpi pa razvojno investicijsko področje.
V času ekstenzivnega razvoja, je EES pomanjkanje lastnih
sredstev dopolnjeval z najemanjem kreditov. Leta 1974 je za
potrebe izgradnje NEK, TEŠ in TET v tujini najel kredite, za
katere je Skupščina SR Slovenije z odlokom (Ur. I. SRS št. 13/
74 in 39/74) zagotovila sprejem ukrepov, s katerimi bo (tedanji) Ljubljanski banki povrnjen kredit, ki ga je najela za dolžnike.

Zaradi velikih tečajnih nihanj v zadnjem času in s tem povezanih prevelikih rizikov, ki bi nastali če bi v zakonu bili opredeljeni samo zneski v tolarjih, so v zakonu navedeni zneski, za
katere daje Republika Slovenija poroštvo v valutah, v katerih
plačuje svoje obveznosti Nova Ljubljanska Banka d.d. tujim
upnikom. Porokovani zneski bodo plačani v tolarjih po tečaju,
po katerem Nova LB obračunava obveznost do tujine.

Ti krediti so bili v obdobju po 1986 letu v največjem delu
reprogramirani in sedaj dospevajo v odplačilo.
Z ozirom na stalne težave, s katerimi se srečuje EES in
nezmožnost rednega poravnavanja obveznosti, se v večini
podjetij EES pojavljajo redne mesečne blokade njihovih računov, ki hromijo poslovanje podjetij.

V drugem členu je kot zavarovanje za poroštveno obveznost
predvidena za cesijo tripartitna pogodba med porokom, dolžnikom in dolžnikovim dolžnikom. Za prenos terjatve sicer po
438. členu zakona o obligacijskih razmerjih ni potrebna privolitev dolžnikovega dolžnika, vendar zaradi reorganizacij
v elektrogospodarstvu zaradi uskladitve zneskov predlagamo
pogodbo med temi podjetji, ki bo olajšalo izterjavo morebitnih regresnih zahtevkov. Zavarovanje z odstopljenimi terjatvami, ki jih imajo kreditojemalci do končnih prodajalcev
električne energije je ustrezno, saj imajo ta podjetja stalne
prilive neposredno povezane s cenovno politiko električne
energije. Ker se bo pogodba o zavarovanju poroštvene obveznosti sklepala šele po soglasju Ministrstva za finance s pogoji
iz posameznega kredita, bo imelo to soglasje nadzorstveno
vlogo, saj so nekateri kreditni pogoji določeni že v prvem
členu zakona (štiri letni rok odplačila, enoletni moratorij,
obrestna mera), poleg tega pa bo soglasje pomenilo tudi
podporo najemniku kredita pri sklepanju kreditne pogodbe.

Republika Slovenija bo obveznosti iz omenjenih postavk
morala izpolnjevati kot porok takoj, ko bodo ratificirani sporazumi o prestrukturiranju dolgov z ZR Nemčijo, ZDA in skupino
komercialnih bank upnic po Novem Finančnem Sporazumu iz
leta 1988, kar je bilo upoštevano v vrednostnem planu elektrogospodarstva Slovenije za leto 1995.
Ker se ratifikacija sporazumov odmika, Republika Slovenija
pa za leto 1995 in delno za leto 1994, svoje zaveze iz Odloka
z leta 1974 ni uredila ne s cenovno politiko ne kako drugače,
predlagamo, da dolžniki - NEK, TES, TET in SEL - najamejo
pri domačih bankah posojila, s katerimi bodo lahko ob
dospetjih poplačale svoje obveznosti do NLB d.d. iz naslova:
- kreditov za refinanciranje, ki jih je Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana v letih od 1984 do 1989 najela na podlagi dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga SFRJ, sklenjenih
med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in vladami držav Švice,
ZRN, in ZDA, v svojem imenu za račun vseh ali nekaterih
Kreditojemalcev,
. _
— kreditov za refinanciranje skladno z Novim Finančnim Sporozumom z dne 20. 9. 1988, ki jih je Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana najela v svojem imenu in za račun vseh ali nekaterih
Kreditojemalcev,
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3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA IN
DRUGE POSLEDICE
Po Odloku o določitvi obveznosti Socialistične Republike
Slovenije do Ljubljanske banke Ljubljana v zvezi z obvez32

nostmi SRS obveznostmi za izgradnjo Nuklearne elektrarne
Krško in Termoelektrarne Šoštanj IV (Ur. I. SRS št. 13/74) ima
Republika Slovenija evidentno zavezo omogočiti izpolnitev
dolga do Nove Ljubljanske Banke d.d. Ker bi bil za proračun
v enem letu strošek regresnih zahtevkov preveliko breme,
pomeni štiriletni rok odplačila porazdelitev odplačil na štiri
proračune, kar je za Republiko Slovenijo veliko sprejemljiveje. Za kreditojemalce pomeni najem kredita ohranitev delovanja, zavarovanje, ki ga bodo za poroštvo dali Republiki
Sloveniji, pa je dovolj veliko zagotovilo, da bo tudi Republika

Slovenija povrnila sredstva iz morebitnih plačanih regresnih
zahtevkov ali pa, če se odloči, da odstopljenih prilivov ne
izterja, poveča amortizacijo podjetij in s tem izboljša svoje
premoženje.
Zneski, ki jih zakon določa so najvišji možni zneski plačil, če
RS uredi vsa razmerja z vsemi navedenimi upnicami na pričakovani način, če pa obveznost do tujine ne bo nastopila, tudi
ne bo potrebno najeti kredita za poplačevanje.

v skupnem znesku: 62.399.071,96 USD, 1.177.402,93 CAD
158.413,72 ECU, 34.334.181,00 JPY, 96.487,24 NLG
471.304,80 GBP, 730.864,99 FRF, 10.943.074,61 DEN/l!
18.557.134,15 BEF, 6.298.784,48 CHF (vse v tolarski protivrednosti obračunani po prodajnem tečaju s tečajne liste Nove LB
za obračun deviznih prilivov in odlivov podjetij, veljavnem na
dan plačila Nove LB v tujino), povečanem za obresti do dneva
črpanja kredita.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za plačilo obveznosti iz
kreditov, s štiriletnim rokom odplačila kredita z vključenim
enoletnim odlogom vračila, vse šteto od prvega črpanja ter
z obrestmi v višini, ki ne presega temeljne obrestne mere,
povečane za 7 odstotnih točk, ki jih bodo najeli Nuklearna
elektrarna Krško, p.o., Krško, Termoelektrarna Šoštanj, p.o.
Šoštanj, Termoelektrarna Trbovlje in Savske elektrarne Ljubljana, p.o., Ljubljana (v nadaljevanju Kreditojemalci), za
poplačilo regresnih zahtevkov, Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: Nova LB) do Kreditojemalcev, ki so
nastali v letu 1994, v letu 1995 in ki bodo nastali do 31. 12.
1995, iz naslova:

2. člen
Pogodbo o zavarovanju poroštvene obveznosti med Republiko Slovenijo, posameznim kreditojemalcem in Javnim
podjetjem Elektro Slovenije (ELES), ki daje v asignacijo svoje
terjatve za prodano električno energijo, s katero se določi
solidarno povračilo sredstev proračuna, uporabljenih za
izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije, sklene
minister pristojen za finance po predhodnem soglasju
s pogoji iz posameznega kredita.

- kreditov za refinanciranje, ki jih je Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana v letih od 1984 do 1989 najela na podlagi dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga SFRJ, sklenjenih
med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in vladami držav Švice,
ZRN in ZDA, v svojem imenu za račun vseh ali nekaterih
Kreditojemalcev,

3. člen
Poroštveno izjavo za plačilo obveznosti iz posameznega kredita izda kreditojemalcu minister pristojen za finance takoj po
podpisu pogodbe o zavarovanju poroštvene obveznosti iz
drugega člena tega zakona.

- kreditov za refinanciranje skladno z Novim Finančnim Sporazumom z dne 20. 9. 1988, ki jih je Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana najela v svojem imenu in za račun vseh ali nekaterih
Kreditojemalcev,

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

- neodplačanih glavnic posojil EXIM Banke ZDA dospelih 10.
decembra 1989 in 10. iuniia i<wn

III. OBRAZLOŽITEV
Ijeni samo zneski v tolarjih, so v zakon vnešeni zneski za
katere daje Republika Slovenija poroštvo v valutah v katerih
plačuje svoje obveznosti Nova Ljubljanska Banka, d.d., tujim
upnikom. Porokovani zneski bodo plačani v tolarjih po tečaju,
po katerem Nova LB obračunava obveznost do tujine.

Po Odloku o določitvi obveznosti Socialistične Republike
Slovenije do Ljubljanske banke Ljubljana v zvezi z njenimi
obveznostmi za izgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in Termoelektrarne Šoštanj IV (Ur. I. SRS št. 13/74) ima Republika
Slovenija dolžnost omogočiti izpolnitev dolga do Nove Ljubljanske Banke, d.d. Ker je za izpolnitev te zaveze najprimernejša oblika državno poroštvo, saj ima ob tem država omogočeno uveljavljanje regresnih zahtevkov, za poroštvo za dolgoročne kredite pa je po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 potreben poseben zakon, predlagatelj predlaga državnemu zboru, da sprejme predlagani
zakon.

V drugem členu, je kot zavarovanje za poroštveno obveznost
predvidena za cesijo tripartitna pogodba med porokom, dolžnikom in dolžnikovim dolžnikom.
Ker se bo pogodba o zavarovanju poroštvene obveznosti
sklepala šele po soglasju Ministrstva za finance s pogoji iz
posameznega kredita, bo imelo to soglasje nadzorstveno
vlogo, saj so nekateri kreditni pogoji določeni že v prvem
členu zakona (štiriletni rok odplačila, enoletni moratorij,
obrestna mera), poleg tega pa bo soglasje pomenilo tudi
podporo najemniku kredita pri sklepanju kreditne pogodbe.

Ker bi bil za proračun Republike Slovenije v enem letu strošek
regresnih zahtevkov preveliko breme, pomeni štiriletni rok
odplačila opredeljen v prvem členu zakona porazdelitev
odplačil na štiri proračune, kar je za Republiko Slovenijo
veliko sprejemljiveje. Predpisana obrestna mera je omejena
navzgor, kar pomeni, da se dolžniki lahko zadolžijo pri katerikoli banki pod ugodnejšimi pogoji, obenem pa zakon pogodbenim strankam ne dopušča dogovora o višji obrestni meri,
kar se sicer pogosto dogaja.

Zaradi pravne varnosti izda Minister za finance poroštveno
izjavo opredeljeno v tretjem členu zakona šele po podpisu
pogodbe o zavarovanju, vendar pa mora biti poroštvena izjava
zaradi lažje izvedbe zakona izdana takoj po zgoraj omenjenem podpisu.

Zaradi velikih tečajnih nihanj v zadnjem času in s tem povezanih prevelikih rizikov, ki bi nastali, če bi v zakonu bili oorede-
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ZATOČIŠČU

EPA 805 - druga obravnava
Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 3/8-1995
določila besedilo:

Na podlagi stališč in sklepov 30. seje Državnega zbora
Republike Slovenije z dne 12/4-1995 vam pošiljamo tudi
Poročilo o delu Urada za priseljevanje in begunce.

- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNEM ZATOČIŠČU,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na seiah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 30. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 12/4-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Miloš ŠUŠTAR, direktor Urada za priseljevanje in begunce,
- Marjeta FERLAN, namestnica direktorja Urada za priseljevanje in begunce.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o začasnem
zatočišču - druga obravnava.
I. SPLOŠNE DOLOČBE

- in so ožji družinski člani oseb iz prve alinee prejšnjega
odstavka ter so skupaj z njimi neposredno prišle v Republiko
Slovenijo
- ali so ožji družinski člani oseb iz druge alinee prvega
odstavka tega člena ter so neposredno prišle v Republiko
Slovenijo.

1. člen
Republika Slovenija daje začasno zatočišče pod pogoji in na
način, določen s tem zakonom.
2. člen

Za ožjega družinskega člana po tem zakonu se štejejo zakonec in mladoletni otroci.

Vlada Republike Slovenije ugotovi, da so nastale v tuji državi
takšne razmere, kot naprimer vojna ali njej podobne razmere,
okupacija, množične kršitve človekovih pravic in podobno, da
bo osebam, ki prihajajo iz te države, nudila začasno zatočišče.

4. člen
Začasnega zatočišča ne more pridobiti oseba, ki:
- je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper
človečnost in mednarodno pravo,
-je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, za katero
je v Republiki Sloveniji predpisana zaporna kazen najmanj tri
leta,
- ima status begunca ali dovoljenje za bivanje v Republiki
Sloveniji,
- ima status begunca, začasno zatočišče ali dovoljenje za
bivanje v tretji državi,
- je začasno zatočišče v Republiki Sloveniji po tem zakonu že
pridobila, pa ji je le-to po njeni volji prenehalo.

Upoštevaje ekonomske in druge zmožnosti Republike Slovenije, razloge nacionalne varnosti, javnega reda in miru in
podobno lahko Vlada Republike Slovenije določi število oseb.
ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zatočišče, ter
pogoje, zaradi katerih je lahko določeno število preseženo.
3. člen
Začasno zatočišče lahko pridobijo osebe, ki so državljani
države iz prejšnjega člena tega zakona, in osebe brez državljanstva:
- in so imele ob nastanku razmer iz prvega odstavka prejšnjega člena v taki državi stalno ali začasno prebivališče ter so
zaradi njih neposredno prišle v Republiko Slovenijo,
- ali pa so bile ob nastanku teh razmer zakonito v Republiki
Sloveniji, po preteku zakonitega bivanja pa jim je vrnitev
v matično državo začasno onemogočena.

5. člen
Začasno zatočišče preneha:
- kadar prenehajo razmere, zaradi katerih ga je oseba pridobila:
- če oseba pridobi državljanstvo tretje države;
- če oseba pridobi status begunca, začasno zatočišče ali
dovoljenje za bivanje v tretji državi;
- če se oseba prostovoljno vrne v matično državo;

Začasno zatočišče lahko pridobijo tudi osebe, ki so imele ob
nastanku razmer iz prvega odstavka prejšnjega člena v tej
državi stalno ali začasno prebivališče:
35

poročevalec, št. 39

- če oseba pridobi drugačen status v Republiki Sloveniji
v skladu z zakonom;
- z odvzemom.

Prosilec mora pri pristojnem organu iz prejšnjega odstavka
izpolniti vlogo. Če prosilec ne razume slovensko, se vloga
prevede v njemu razumljiv jezik.

6. člen

Pooblaščena uradna oseba organa iz prvega odstavka tega
člena opravi delno preiskavo in preiskavo prtljage prosilca.

Če se ugotovi eno izmed dejstev, navedenih v 4. členu tega
zakona, ko |e oseba že pridobila začasno zatočišče, se ji le-to
odvzame.

Minister za notranje zadeve predpiše obrazec in vsebino
vloge ter načine in pogoje, pod katerimi se lahko opravijo
dejanja iz prejšnjega odstavka.

Začasno zatočišče se odvzame tudi:
- če oseba trikrat ne prijavi bivališča v skladu z 14. členom
tega zakona;
- če to terjajo razlogi javnega reda ali če oseba zavrača
izpolnjevanje odločitev državnih organov.

Uradna oseba na podlagi tako zbranih podatkov organizira
prevoz prosilca s spremstvom v najbližji sprejemni center,
kjer se nadaljujejo postopki ugotavljanja identitete in nadalje
zbirajo podatki, potrebni za priznanje začasnega zatočišča.

7. člen

Organ, ki sprejme vlogo, prosilcu o tem izda potrdilo in vlogo
odstopi pristojnemu organu iz 11. člena tega zakona.
Osebe iz druge alinee prvega odstavka 3. člena tega zakona
morajo zaprositi za začasno zatočišče pred potekom dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu iz 11. člena tega zakona.

Osebe,
• ki niso zaprosile za začasno zatočišče, ali
- katerih vloga za začasno zatočišče je bila zavržena ali
zavrnjena, ali
- so prišle v Republiko Slovenijo, ko je bilo število določeno
v drugem odstavku 2. člena tega zakona, že doseženo, ali
- ki so izgubile začasno zatočišče z odvzemom, ali
- ki so nedovoljeno bivale v Republiki Sloveniji,

10. člen
Osebe, ki zaprosijo za začasno zatočišče, se do odločitve
o njihovi vlogi namestijo v sprejemne centre.

in katerih takojšnja vrnitev v matično državo ni možna, se
namestijo v Prehodni dom Republike Slovenije za tujce oziroma v objekte določene za te namene.

Centre iz prejšnjega odstavka kot svoje notranje organizacijske enote ustanovi in za njih skrbi Urad za priseljevanje in
begunce Vlade Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu:
urad).

V Prehodnem domu Republike Slovenije za tujce sta tem
osebam zagotovljeni prehrana, nastanitev in zdravstveno varstvo

V sprejemnih centrih so te osebe zdravstveno pregledane. Po
potrebi se za njih odredijo ukrepi, ki zagotavljajo zaščito
javnega zdravja.

Z namenom, da se zavaruje javni red, se osebam iz prvega
odstavka tega člena lahko omeji gibanje:
- zaradi suma, da se poskušajo izogniti ukrepu prisilne odstranitve iz države,
- zaradi preprečevanja kaznivih dejanj oziroma prekrškov,
s katerim se ogrožata življenje in zdravje in
- zaradi ponavljajočih se kršitev hišnega reda.

11. člen
O priznanju in odvzemu začasnega zatočišča odloča notranja
organizacijska enota ministrstva za notranje zadeve v upravni
enoti z območja sedeža sprejemnega centra.

Gibanje se lahko omeji:
- s prepovedjo gibanja izven prostorov Prehodnega doma
Republike Slovenije za tujce oziroma objektov določenih za te
namene,
- s prepovedjo gibanja izven določenega območja,
- z določitvijo in namestitvijo v drug kraj prebivanja,
- z obveznostjo javljanja pristojni policijski postaji.

Če pristojni organ že iz vloge ugotovi vse potrebne podatke,
odloči o začasnem zatočišču v skrajšanem postopku.
Osebi, ki ji je priznano začasno zatočišče, se izda posebna
izkaznica. Obrazec in vsebino izkaznice predpiše minister za
notranje zadeve.

O omejitvi gibanja odloča Prehodni dom Republike Slovenije
za tujce po uradni dolžnosti in po določbah zakona o splošnem upravnem postopku.

12. člen
Zoper sklep, s katerim je bila vloga za pridobitev začasnega
zatočišča zavržena, zoper odločbo, s katero je bila vloga za
pridobitev začasnega zatočišča zavrnjena, oziroma zoper
odločbo, s katero je bila začasno zatočišče odvzeto, je
dopustna pritožba v treh dneh od vročitve.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je mogoča pritožba na
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. Pritožba
ne zadrži izvršitve odločbe.
8. člen

O pritožbi odloča ministrstvo za notranje zadeve.

Osebe z začasnim zatočiščem lahko zaprosijo za dovoljenje
za začasno prebivanje.

13. člen
V odločbi, s katero je bila začasno zatočišče osebi zavrnjeno
ali odvzeto, in v sklepu, s katerim je bila vloga za pridobitev
začasnega zatočišča zavržena, mora biti določen rok, v katerem mora oseba državo zapustiti.

Čas, v katerem se v Republiki Sloveniji osebam daje začasno
zatočišče, se ne šteje za bivanje, ki je potrebno za pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje tujca po zakonu o tujcih in
tudi ne za prebivanje, predpisano za pridobitev državljanstva
Republike Slovenije.

Če oseba v določenem roku države ne zapusti, se odstrani po
določbah zakona o tujcih, razen v primerih iz 7. člena tega
zakona.

II. POSTOPEK
9. člen

14. člen

Osebe iz prve alinee prvega odstavka ter drugega odstavka 3.
člena tega zakona, ki želijo začasno zatočišče, morajo zaprositi zanj ob prihodu v Republiko Slovenijo pri organu, pristojnem za nadzor prehajanja čez državno mejo.
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Osebe z začasnim zatočiščem morajo notranji organizacijski
enoti ministrstva za notranje zadeve v upravni enoti po kraju
prebivališča, v treh dneh prijaviti vsako spremembo bivališča.
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15. člen

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Diplomiranim pravnikom, ki po pooblastilu urada nudijo
pravno pomoč prosilcem in osebam z začasnim zatočiščem,
se omogoči stik z njimi.

19. člen
Osebe z začasnim zatočiščem imajo naslednje pravice:
- bivanje in oskrba v Republiki Sloveniji za čas začasnega
zatočišča v skladu z možnostmi,
- zdravstvenega varstva,
- izobraževanja,
- dela pod pogoji iz tega zakona,
- prejema človekoljubne pomoči v skladu z možnostmi.

III. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
16. člen
Organ iz 11. člena tega zakona zbira in obdeluje tele podatke
o osebah, ki zaprosijo za začasno zatočišče:

20. člen

- ime in priimek,
- dekliški priimek,
- spol,
- stan,
- rojstni datum in kraj,
- državljanstvo,
- izobrazba in poklic,
- zadnje prebivališče zunaj Republike Slovenije,
- datum prihoda v Republiko Slovenijo,
- podatke o dokumentu, ki je bil podlaga za pridobitev začasnega zatočišča,
- številka in datum izdaje odločbe o začasnem zatočišču,
- prebivališče v Republiki Sloveniji.

Osebe z začasnim zatočiščem se lahko v skladu z merili, ki jih
določi Vlada Republike Slovenije nastanijo v nastanitvenih
centrih.
Nastanitveni centri se ustanovijo kot notranje organizacijske
enote urada.
Osebe z začasnim zatočiščem morajo v skladu z možnostmi
prispevati sredstva za oskrbo in nastanitev sebe in svoje
družine v nastanitvenem centru.
Osebe z začasnim zatočiščem, ki ne bivajo v nastanitvenih
centrih prejemajo človekoljubno pomoč v skladu z možnostmi.

Organ iz prejšnjega odstavka mora podatke sporočiti Ministrstvu za notranje zadeve.

Prispevek oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi
v nastanitvenih centrih in višino prejete človekoljubne pomoči
določi Vlada Republike Slovenije.

17. člen

21. člen

Urad za opravljanje nalog določenih s tem zakonom zbira in
obdeluje naslednje zbirke osebnih podatkov:
1. o oskrbi in nastanitvi, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odstavka 16. člena,
- podatke o dohodkih,
2. o zdravstvenem varstvu, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odstavka 16. člena,
- podatke o zdravstvenih storitvah,
3. o izobraževanju, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odstavka 16. člena,
- podatke o izobrazbi pridobljeni v Republiki Sloveniji,
4. o začasnem in občasnem delu, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odst. 16. člena,
- podatke o zaposlitvi,
- podatke o zaslužku,
5. o izgubi oziroma prenehanju začasnega zatočišča, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odstavka 16. člena,
- podatke o razlogih izgube oziroma prenehanja,
6. o vračanju v domovino, ki vsebujejo:
- podatke iz prvega odstavka 16. člena,
- podatke o načinu in kraju vračanja.

Osebam z začasnim zatočiščem je zagotovljeno zdravstveno
varstvo. Obseg, oblike in načine zdravstvenega varstva, v 30
dneh po uveljavitvi tega zakona predpiše minister za zdravstvo.
22. člen

Ministrstvo za šolstvo in šport organizira osnovnošolsko izobraževanje za šoloobvezne osebe z začasnim zatočiščem.
Ministrstvo za šolstvo in šport organizira izobraževanje oseb
z začasnim zatočiščem na sekundarni in post sekundarni
stopnji v skladu s finančnimi, prostorskimi in drugimi možnostmi Republike Slovenije.
23. člen
Osebe, ki uživajo začasno zatočišče lahko pod pogoji, določenimi v zakonu, opravljajo začasna in občasna dela.

Podatke iz prvega odstavka 16. člena tega zakona ter podatke
o izgubi oziroma prenehanju začasnega zatočišča urad pridobiva ob njihovem nastanku iz evidence organov za notranje
zadeve in od posameznikov, na katere se podatki nanašajo.
Podatke o zdravstvenemu varstvu in izobraževanju urad lahko
pridobiva iz evidenc pristojnih organov in služb.

Naloge posredovanja dela za osebe z začasnim zatočiščem
opravlja urad v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
Urad izda osebi z začasnim zatočiščem napotnico. Na podlagi
napotnice sklenejo osebe z začasnim zatočiščem in delodajalec pogodbo o delu.

18. člen

Delodajalec je dolžan en izvod pogodbe o delu poslati uradu.

Posameznika, na katerega se nanašajo podatki iz 16. in 17.
člena tega zakona ni treba obveščati o pridobivanju podatkov
o njem.

Za opravljanje dela iz prvega odstavka tega člena oseba
z začasnim zatočiščem ne potrebuje delovnega dovoljenja.

Urad in Ministrstvo za notranje zadeve morata arhivirati
podatke o posamezniku v roku treh mesecev po njegovem
odhodu iz Republike Slovenije. Dostop do arhiviranih podatkov, ki se zbrišejo iz zbirke podatkov po 10 letih, je dopusten
za potrebe dela Urada,ministrstva za notranje zadeve in
organa iz 11. člena tega zakona.

V. VRAČANJE V DOMOVINO
24. člen
Ko prenehajo razmere iz 2. člena tega zakona, Vlada Republike Slovenije določi rok za zapustitev države.

Organ iz 11. člena tega zakona zbriše podatke o posamezniku
po treh mesecih od odhoda iz Republike Slovenije.

Vrnitev oseb z začasnim zatočiščem organizira Urad.
37

poročevalec, št. 39

VI. KAZENSKE DOLOČBE

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen

28. člen
Ne glede na določbo 2. člena tega zakona, lahko pridobijo
začasno zatočišče po tem zakonu državljani Republike Bosne
in Hercegovine in osebe iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona, ki so zaradi razmer v Republiki Bosni in Hercegovini
prišli v Republiko Slovenijo in bili pred uveljavitvijo tega
zakona evidentirani pri Rdečem križu Slovenije, če v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona občinskemu upravnemu organu
pristojnemu za notranje zadeve po kraju prebivališča predložijo veljavni evidenčni karton.
29. člen

Z denarno kaznijo najmanj 160.000 SIT se kaznuje za prekršek
delodajalec pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če sklene
pogodbo o delu z osebo z začasnim zatočiščem brez napotnice (tretji odstavek 23. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 16.000 SIT se kaznuje za prakršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Delodajalec posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 16.000 SIT.

Osebe iz prejšnjega člena, ki ob uveljavitvi tega zakona niso
bile evidentirane pri Rdečem križu Slovenije ter državljani
Republike Bosne in Hercegovine, ki jim je dovoljeno prebivanje v Republiki Sloveniji v času trajanja razmer v Republiki
Bosni in Hercegovini prenehalo in pred uveljavitvijo tega
zakona niso bili evidentirani, lahko pridobijo začasno zatočišče, če zanj zaprosijo pri organu iz 11. člena tega zakona,
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
30. člen

26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000 SIT, ki jo pooblaščena
uradna oseba organov za notranje zadeve izterja takoj na
kraju prekrška, se kaznuje za prekršek oseba z začasnim
zatočiščem, ki v skladu z 14. členom tega zakona ne prijavi
vsake spremembe bivališča.

Obstoječe evidence evidentiranih oseb se posredujejo ministrstvu
za notranje zadeve in Uradu.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ne upošteva omejitve gibanja v skladu s četrtim
odstavkom 7.člena tega zakona.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 12. 4.
1995, obravnaval predlog zakona o začasnem zatočiščuprva obravnava. Predlagatelju je naložil, da v skladu s stališči
Državnega zbora pripravi predlog zakona za drugo obravnavo, pri tem pa naj upošteva tudi mnenje sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.

Predlagatelj je upošteval stališče, naj se osebam z začasnim
zatočiščem omogoči urejanje statusa s skladu z zakonom
o tujcih. 8. člen je tako dopolnjen z novim prvim odstavkom, ki
osebam z začasnim zatočiščem omogoča, da zaprosijo za
dovoljenje za začasno prebivanje po zakonu o tujcih. Tako je
odpravljeno morebitno vprašanje zamude roka, v katerem je
potrebno zaprositi za dovoljenje za začasno prebivanje.

V skladu z navedenim je besedilo predlaganega zakona za
drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno z naslednjim:

Predlagatelj je upošteval priporočilo in proučil pooblastila, ki
jih zakon daje ministrom. V tem smislu je dopolnil 7. člen,
tako da so navedeni razlogi, zaradi katerih se lahko osebam,
ki jih ta člen »obravnava« omeji gibanje, določeni so načini
omejitve gibanja in postopek sprejemanja tovrstnih odločitev.
Z amandmajem k 9. členu predlaga tudi, da se ministrovo
pooblastilo v zvezi z izvajanjem osebne preiskave in preiskave
prtljage omeji le na način, kako se ta preiskovalna dejanja
opravijo. Kar se tiče ostalih pooblastil ministra za notranje
zadeve (da predpiše obliko in vsebino vloge za začasno zatočišče in obliko ter vsebino iskaznice osebe z začasnim zatočiščem) pa predlagatelj meni, da sodijo v okvir zadev, ki se jih
ureja s podzakonskimi predpisi.

Predlagatelj je ponovno proučil določbe mednarodnih
pogodb in konvencij, še posebej določbe o vračanju beguncev, združevanju družin in o zaposlovanju oziroma delu in
ponovno ugotovil, da noben obvezujoči mednarodno pravni
dokument ne ureja vprašanja vojnih in njim podobnih množičnih pregnancev. Določila Konvencije o statusu beguncev in
njenega Protokola, ki urejata podobno tematiko, kakor tudi
določila Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in njenega Protokola, pa so bila, v mejah
navedenega, upoštevana že pri pripravi predloga zakona za
prvo obravnavo. Predlagatelj ni mogel sprejeti stališča, da naj
pri upoštevanju mednarodnih pogodb in konvencij upošteva
zmogljivosti in specifiko slovenskih razmer. Oboje bi bilo moč
upoštevati le ob pristopu k mednarodno pravnim dokumentom (s pridržki), kasneje pa jih je potrebno izvajati brez pridržkov.

Predlagatelj je upošteval priporočilo in zbiranje osebnih
podatkov uredil v skladu z Konvencijo Sveta Evrope o varstvu
posameznikov in še veljavnim zakonom o varstvu osebnih
podatkov, kakor tudi s predlogom novega zakona. Posebna
pozornost je bila posvečena Uradu za priseljevanje in
begunce in njegovim pooblastilom za zbiranje osebnih podatkov. Ugotovljeno je bilo, da Urad za izvajanje svojih nalog
nujno potrebuje določene osebne podatke. Urad namreč
organizira oskrbo in nastanitev oseb z začasnim zatočiščem,
organizira »zdravstveno zavarovalnico« za osebe z začasnim
zatočiščem, posreduje začasno in občasno delo oseb z začasnim zatočiščem, pripravlja predlog kriterijev za določanje
prispevka k oskrbi v nastanitvenih centrih in predlog kriterijev
za prejem človekoljubne pomoči, skrbi za vračanje oseb
z začasnim zatočiščem ipd. Teh nalog ni moč izvajati brez
podatkov, določenih v 17. členu.

Predlagatelj je upošteval stališče, naj se prosilcem zagotovi
pravičen postopek, komunikacijo v njim razumljivem jeziku in
pravno pomoč. Drugi odstavek 9. člena je bil tako dopolnjen
z določilom, da se vloga za začasno zatočišče prevede v prosilcu razumljiv jezik. Dodan pa je bil tudi 14. a člen, ki ureja
vprašanje pravne pomoči. Delno pa se na njo navezujeta tudi
predlagateljev amandma k 18. členu in predlagateljev
amandma, da se doda nov 21.a člen. Predlagatelj meni, da
v predlog zakona ni potrebno zapisati možnosti, da se zoper
dokončno upravno odločbo sproži upravni spor. Le- ta je
zagotovljen s tretjim odstavkom 120. člena in 157. členom
Ustave, kakor tudi s samim zakonom o upravnih sporih (1.,
6.,7. člen idr.).
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Upoštevano je bilo stališče, da naj se v zakonu določi rok,
v katerem minister za zdravstvo sprejme podzakonski predpis
o obsegu, oblikah in načinih zdravstvenega varstva oseb
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Predlagatelj ni upošteval predloga, da se status otrok brez
spremstva uredi v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah.
Predlagatelj meni, da je temeljno načelo omenjene konvencije- otrokove koristi so glavno vodilo vseh dejavnosti v zvezi
z otroki, v slovenski zakonodaji, ki ureja statusna, družinska
in premoženska razmerja tujcev, živečih v Republiki Sloveniji,
že upoštevano in že urejenih razmerij ni potrebno ponovno
urejati. Zakon o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih
držav v določenih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 43/82 in
4.člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine

o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije- Uradni
list RS št. 1/91-1) določa pristojni organ in pravo, ki naj se
uporabi pri urejanju navedenih razmerij. V skladu s 77. členom navedenega zakona organi Republike Slovenije z nujnimi začasnimi ukrepi zavarujejo osebnost, pravice in interese tujca (otroka brez spremstva), je v Republiki Sloveniji.
V tem smislu lahko organ Republike Slovenije (center za
socialno delo) izdaja odločbe in sprejema druge ukrepe
v skrbniških zadevah tujega državljana, ki je v Republiki
Sloveniji, če za varstvo njegove osebnosti, pravic in interesov
ni poskrbel organ njegove države. Pri tem uporabi slovensko
pravo (15. člen navedenega zakona). O sprejetih nujnih začasnih ukrepih je potrebno obvestiti organ njegove države.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU
ZAKONA O ZAČASNEM ZATOČIŠČU
druga obravnava

»osebno«, na koncu pa doda besedilo: »Kako se lahko
opravijo ta dejanja, podrobneje predpiše minister za notranje zadeve.«.

K prvemu odstavku 2. člena

Obrazložitev:
Odpravljena je pomota v zapisu predloga zakona- prva
obravnava (namesto osebna preiskava je pisalo delna preiskava). Upoštevati je treba tudi amandma k drugemu
odstavku istega člena.

z začasnim zatočiščem. V 21. členu je v tem smislu dodan rok
30 dni po uveljavitvi zakona.

Na začetku besedila se doda beseda »če«, beseda »da«
pred besedama »bo oseb« pa črta.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in kot tak v ničemer ne
spreminja vsebine ali pomena določbe; potreben je zaradi
berljivosti, jasnosti in tudi slovnične pravilnosti besedila.

Četrti odstavek se črta.
Sedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti
oziroma šesti odstavek.

K 3. členu:

Obrazložitev:
Glej obrazložitev k amandmaju k drugemu odstavku istega
člena.

Tretji odstavek se dopolni tako, da se glasi :»Za ožjega
družinskega člana po tem zakonu se štejejo zakonec, mladoletni otroci in starši mladoletnih otrok. Pri mladoletnih
otrocih brez staršev, se za ožjega družinskega člana šteje
oseba, ki je pooblaščena, da skrbi za otroka.

Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
» V primerih iz drugega odstavka 2. člena tega zakona lahko
prosilci vloge za pridobitev začasnega zatočišča vložijo tudi
na predstavništvih (misijah in konzulatih) Republike Slovenije v tujini.«.

Obrazložitev:
Združevanje družine, ki ga opredeljuje drugi odstavek 3.
člena, je s predlaganim amandmajem bolj transparentno in
razširjeno na osebe, ki skrbe za mladoletne otroke brez
staršev.

Obrazložitev:
V predlogu zakona- prva obravnava ni bil predviden postopek vlaganja vlog oseb »izven kvote«. V skladu z zakonom
o zunanjih zadevah (Uradni list RS št. 1/91-1) Republiko
Slovenijo v t. im. sprejemnih državah predstavljajo predstavništva Republike Slovenije.

K 6. členu:
V drugem odstavku se za besedo »se« doda beseda
»lahko«.

K 11. členu:

Obrazložitev:
Odvzem začasnega zatočišča je ukrep, ki naj bo uporabljen
v posebno utemeljenih primerih. Zato naj se pri izreku tega
ukrepa upoštevajo tudi druge okoliščine, ne pa zgolj dejstvo,
da je oseba z začasnim zatočiščem storila dejanje, ki opravičuje odvzem.

Prvi odstavek se nadomesti z dvema novima odstavkoma, ki
se glasita :»0 priznanju začasnega zatočišča odloča notranja organizacijska enota za področje notranjih zadev
v upravni enoti z območja sedeža sprejemnega centra.

Doda se nova druga alinea, ki se glasi:»če opravlja delo
v nasprotju s 23. členom tega zakona;«

O odvzemu začasnega zatočišča odloča za področje notranjih zadev pristojna notranja organizacijska enota upravne
enote z območja kraja prebivališča osebe z začasnim zatočiščem.«

Dosedanja druga alinea postane tretja alinea.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

Obrazložitev:
S tem, ko je osebam z začasnim zatočiščem omogočeno
opravljanje začasnega in občasnega dela ni nobenega
razloga, da bi delo opravljale ilegalno, zato se zaradi takšnega
dela začasno zatočišče lahko tudi odvzame.

Obrazložitev:
Ni nujno, da oseba z začasnim zatočiščem po pridobitvi letega živi v kraju sprejemnega centra, zato naj o njegovem
odvzemu odloča organ z območja prebivališča osebe z začasnim zatočiščem. Nazivi organov so prilagojeni nazivom, organizaciji in pristojnostim iz zakona o upravi (Uradni list RS
št.67/94).

K 9. členu:
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »Obrazec in
vsebino vloge predpiše minister za notranje zadeve.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

Obrazložitev:
V predlogu zakona- prva obravnava, je bilo to določeno
v četrtem odstavku, skupaj z načini in pogoji, pod katerimi se
opravijo ta dejanja. Ker gre za dve po vsebini popolnoma
različni zadevi je smotrneje besedilo 4. člena razdeliti.

K 14 členu:
Besede »ministrstva za notranje zadeve« se nadomesti
z besedami »za področje notranjih zadev«.

V tretjem odstavku se beseda »delno« nadomesti z besedo
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Obrazložitev:
Naziv organa je prilagojen nazivu iz zakona o upravi (Uradni
list RS št.67/94).

zano s spoštovanjem določenih standardov in prispevkom
države, predlagamo, da se jim to omogoči s soglasjem Urada
za priseljevanje in begunce pri Vladi RS.

K 19. členu:

K 23. členu:

Doda se nova- šesta alinea, ki se glasi:
osebne pomoči in pomoči pri uveljavljanju pravic po tem
zakonu.

Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»Osebno pomoč in pomoč pri uveljavljanju pravic po tem
zakonu organizira Urad v sodelovanju z ministrstvom za
delo družino in socialne zadeve.«

Obrazložitev:
Osebna pomoč je socialno varstvena pravica do svetovanja,
urejanja in vodenja, z namenom, da se posamezniku omogoči
razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih
zmožnosti. Po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS št.
54/92, 56/92 in 42/94)imajo to pravico tudi tujci. Pravica je
v praksi že uveljavljena.

Obrazložitev:
Amandma ureja izvedbo amandmaja k 19. členu. Ze do sedaj
sta osebno pomoč organizirala navedena nosilca. Izvajali pa
so jo (in jo bodo) centri za socialno delo in različne navladne
organizacije.

K 20. členu:

K 26. členu:

Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Osebe z začasnim zatočiščem se lahko nastanijo v nastanitvenih centrih ali zunaj njih.«.

26. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 6.000 SIT, se kaznuje za prekršek oseba z začasnim zatočiščem, ki ne prijavi vsake spremembe bivališča v skladu s 14. členom tega zakona.«.

Za oskrbo in nastanitev oseb z začasnim zatočiščem se
lahko ustanovijo nastanitveni centri. Nastanitvene centre
ustanavljajo urad kot svoje notranje organizacijske enote
ali v soglasju z njim človekoljubne in druge organizacije.
Pravila bivanja v nastanitvenih centrih določa hišni red.
O nastanitvi (vselitvi in izselitvi, obsegu oskrbe in drugih
pogojih nastanitve) v nastanitvenem centru odloča urad
z dokončno odločbo.«.

Obrazložitev:
Spreminja se višina kazni, ki je enaka kot za državljane Republike Slovenije. Zaradi poenotenja z zakonom o tujcih, naj se
»mandatni« postopek spremeni v »rednega«.
K 28. členu:
Besede »občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za
notranje zadeve po kraju prebivališča« se nadomestijo
z besedami »za področje notranjih zadev pristojni notranji
organizacijski enoti upravne enote z območja kraja prebivališča«.

Obrazložitev:
Dosedanje izkušnje kažejo, da je potrebno bivanje v nastanitvenih centrih urejati na pravno formalen način. To bo toliko
bolj potrebno, ker bo bivanje v nastanitvenih centrih za
nekate osebe z začasnim zatočiščem pogojevano z njihovim
prispevkon k oskrbi in nastanitvi.Po vzoru nekaterih držav bi
kazalo človekoljubnim in drugim (nevladnim) organizacijam
omogočiti odpiranje nastanitvenih centrov. Ker je to pove-

Obrazložitev:
Naziv organa je treba uskladiti z nazivi zakona o upravi
(Uradni list RS št.67/94).

POROĆILO O DELU
URADA ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE1
1. UVOD

nikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest iz
decemba 1994 pa so centri dobili status notranje organizacijske enote. Avgusta 1992, ko je Urad od Republiškega štaba za
civilno zaščito prevzel oskrbo in nastanitev iskalcev začasnega zatočišča je delovalo 58 centrov, trenutno pa deluje 26
centrov.

Vlada Republike Slovenije je Urad za priseljevanje in begunce
(v nadaljevanju: Urad) ustanovila junija 1992 (odlok o ustanovitvi Urada za priseljevanje in begunce- UL RS št. 27/92)
z namenom, da za njo opravlja različne naloge na področju
migracij. Statusno je Urad Vladna služba. Formalni začetek
dela je bil 1. julij 1992, pretežni del nalog pa je pričel opravljati
21. avgusta 1992, ko je od Republiškega štaba za civilno
zaščito prevzel oskrbo in nastanitev začasnih beguncev (v
nadaljevanju: iskalci začasnega zatočišča).
2. ORGANIZACIJA DELA, ZAPOSLENI
Na osnovi ustanovitvenega akta je Urad svoje delo uredil
v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest. Prvi je bil sprejet julija 1992, decembra 1994 pa ga je
nadomestil nov pravilnik. Oba delo organizirata v dveh notranjih organizacijskih enotah, v sektorju za begunsko problematiko in v sektorju za priseljevanje in vizno problematiko,
nekaj nalog pa opravljajo tudi samostojni izvajalci.

Na Uradu je 13 zaposlenih (vključujoč funkcionarje).
V sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje
naloge oskrbe in nastanitve iskalcev začasnega zatočišča
v zbirnih centrih opravljajo na zavodu prijavljene brezposelne
osebe po posebnem programu javnih del. Število teh oseb se
je prilagajalo številu zbirnih centrov in iskalcev začasnega
zatočišča v njih. Trenutno jih je 200. Potreba po opravljanju
nalog oskrbe in nastanitve je že izgubila značaj začasnosti in
s tem tudi enega od osnovnih pogojev za izvajanje programa
javnih del. Na to že dalj časa opozarja tudi Republiški zavod
za zaposlovanje. Le dobri volji njegovega upravnega odbora
gre zahvala, da je program javnih del v zbirnih centrih potekal
celo leto 1994. Za primerjavo: na nizozemskem je v podobnih
centrih 3.000 redno zaposlenih (pri približno 30.000 »oskrbovancih«), dodatnih 1.500 pa jih je vključenih v postopke odločanja o priznanju pravice do zatočišča.

V letu 1994 je Urad svoje poslovanje dodatno uredil tudi
s posebnim navodilom o poslovanju, ki ureja tista vprašanja
njegovega poslovanja, ki jih ne urejajo drugi predpisi (hišni
red, finančno poslovanje, uporaba službenih vozil ipd.)

3. BEGUNSKA PROBLEMATIKA
3.1. Konvencijski begunci

Večina nalog oskrbe in nastanitve iskalcev začasnega zatočišča opravljajo zbirni centri, katerih status in položaj do
decembra 1994 ni bil opredeljen, v praksi pa so delovali kot
nekakšne neformalne notranje organizacijske enote. S pravil-

Urad se do sedaj še ni srečeval s t. im. konvencijskimi
begunci, ker Republika Slovenija takšnega statusa še nobenemu prosilcu ni podelila- vsi do sedaj uvedeni postopki so
se na vseh instancah za prosilce končali negativno. Mednarodne institucije, zlasti Visoki komisariat združenih narodov
za begunce (UNHCR), kakor tudi nekateri tuji strokovnjaki

1

poročilo je pripravljeno na osnovi sklepa Državnega zbora Republike
Slovenije
poročevalec, št. 39
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s tega področja, to dejstvo pripisujejo restriktivni, a s Konvencijo o statusu begunca in njenim Protokolom usklajeni zakonodaji. UNHCR je s tem v zvezi že večkrat izrazil odkrito
nezadovoljstvo, s tem, da je našo zahodno in severno sosedo
opozoril, da Republika Slovenija za nekatere kategorije prosilcev statusa t. im. konvencijskega begunca, ni varna država,
saj od nje ne dobijo zaščite, ki jo določa konvencija.

čali tudi začasnem zatočišču in bo možno izločanje prosilcev,
ki že imajo svoje bivanje v Republiki Sloveniji urejeno po
zakonu o tujcih.
b. pravni položaj

i

Pravni položaj iskalcev začasnega zatočišča je pojasnjen
v predlogu zakona o začasnem zatočišču (Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije št. 39/94)

3.2. Iskalci začasnega zatočišča
a. število

c. viri in obseg finančnih in drugih sredstev za iskalce
začasnega zatočišča

Do septembra 1993 v Republiki Sloveniji ni bilo natančnejših
podatkov o številu iskalcev začasnega zatočišča. Ocene
o 70.000 takšnih osebah so bile verjetno pretirane (lahko, da
se je skupno število oseb, ki so iskale začasno zaščito v Republiki Sloveniji in oseb, ki so le- to iskale v drugih državahtorej bile le v tranzitu, kakšen dan približalo tej številki). Po
podatkih2 prvega uradnega popisa- evidentiranja, ki je potekalo septembra 1993, je v bilo v naši državi evidentiranih
približno 31.100 iskalcev začasnega zatočišča iz Republike
Bosne in Hercegovine in Republike Hrvaške. V juniju 1995, ko
je bilo zadnje evidentiranje, pa je bilo evidentiranih okoli
21.250 iskalcev začasnega zatočišča iz Republike Bosne in
Hercegovine. Zmanjšanje števila gre predvsem na račun
odhodov v druge države, v zadnjem času pa tudi v domovino,
nekaj pa si jih je svoj status v Republiki Sloveniji uredilo na
drug način (pridobitev delovnega dovoljenja, ipd...). Število
iskalcev začasnega zatočišča se zaradi odhodov iz Republike
Slovenije in združevanja družine spreminja iz dneva v dan.
Vendar v zadnjem času (junij, julij 1995) ni več zaznati dosedanjega relativno hitrega upadanja števila iskalcev začasnega
zatočišča, kar pripisujemo zaostrenemu položaju v Republiki
Bosni in Hercegovini.

Iz državnga proračuna za leto 1992 je Urad za šestmesečno
oskrbo iskalcev začasnega zatočišča dobil 1.222,5 mio SIT, iz
drugih virov5 je Urad dobil 544,3 mio SIT, v letu 1993 je bilo
v državnem proračunu za oskrbo iskalcev začasnega zatočišča namenjenih 2.192,5 mio SIT, drugih virov pa je bilo za
420,7 mio SIT.
V letu 1994 je Urad iz državnega proračuna dobil 2.378 mio
SIT Drugi viri sredstev pa so bili:
- UNHCR - 1.268.690 $ (za investicije v zbirnih centrih in
projekte psihosocialne pomoči),
- Evropski socialno razvojni fond - 1.317.000 ekujev ( za
nakup opreme v zbirnih centrih).
- Evropska unija (preko italijanske humanitarne organizacije
Nuova frontiera) - cca. 133.000 ekujev (za investicije v zbirnih
centrih, izobraževanje beguncev)
Poleg Urada in nekaterih drugih državnih organov (Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravstvo) so iz tujine
(UNHCR in druge agencije OZN, Mednarodna zveza organizacij Rdečega križa in Rdečega polmeseca, druge človekoljubne organizacije, tuje vladne in nevladne ustanove) na
račun iskalcev začasnega zatočišča pridobivali denarna srestva tudi Rdeči križ Slovenije in druge nevladne organizacije.

Po junijskih podatkih največ iskalcev začasnega zatočišča živi
v Ljubljani (okoli 5.800), občinah Maribor (okoli 1.700), Celje
(okoli 1.100), Jesenice (okoli 860), Velenje (okoli 920),
Postojna (okoli 660), Koper (okoli 650) in Škofja Loka (okoli
650)3. Med osebami, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine je
kar 9.000 otrok do 18. leta starosti, od tega je okoli 2.850 do 7.
leta starosti. Po narodnostni strukturi prevladujejo Muslimani
s 77 odstotki, 16 odstotkov je Hrvatov, 2 odstotka Srbov in
5 odstotkov druge narodnosti.

Republika Slovenija občasno dobiva pomoč iz tujine v naravi
(hrana, oprema, zdravstveni in sanitetni material ipd.).
Pomoč, ki jo je v letu 1994 dobil neposredno Urad je ocenjena
na 4-4,5 mio DEM (ocena je odvisna od cen, ki služijo za
izračun) . Žal je v zadnjem času opazen znaten upad te
pomoči. Zaradi številnih novih kriznih žarišč po svetu in
pričakovanj donatorjev, da bo Republika Slovenija s približevanjem Evropski uniji postajala sama sposobna poskrbeti za
osebe, ki jim nudi zatočišče, pa je v letošnjem in prihodnjih
letih pričakovan nadaljnji padec tuje človekoljubne pomoči.

Približno tretjina iskalcev začasnega zatočišča (7.300 oseb)
trenutno živi v Uradovih zbirnih centrih. Ta številka se je
lansko jesen stalno zmanjševala, sedaj pa ostaja konstantna
in ocenjujemo, da se pri trenutnem številu iskalcev začasnega
zatočišča v letu 1995 ne bo spustila pod 7.000. Največ iskalcev
začasnega zatočišča je v zbirnih centrih živelo januarja 1993
in sicer približno 16.000. Iskalci začasnega zatočišča, ki ne
žive v zbirnih centrih, so si svoje življenje organizirali različno:
pretežno žive pri družinah sorodnikov in znancev (9.350
oseb), presenetljivo veliko (5.400) oseb pa je za svoje bivanje
poskrbelo samo.

č. sistem oskrbe oseb z začasnim zatočiščem - poraba
finančnih in drugih sredstev
Oskrbo (nastanitev, prehrana, zdravstveno varstvo, izobraževanje, psihosocialna pomoč) oseb z začasnim zatočiščem si
že od vsega začetka delijo državni organi ter Rdeči križ
Slovenije in druge nevladne organizacije (Karitas, Slovenska
fondacija, Društvo za prostovoljno in preventivno delo, Most
itd.).
Državni organi skrbe za nastanitev in prehrano oseb z začasnim zatočiščem v zbirnih centrih (sprva so bili to organi
civilne zaščite, zdaj pa je to Urad), za zdravstveno varstvo
vseh iskalcev začasnega zatočišča, in za izobraževanje iskalcev začasnega zatočišča.

Opozoriti je potrebno, da je v Republiki Sloveniji še vsaj
približno tisoč neevidentiranih iskalcev začasnega zatočišča,
ki so prišli v Slovenijo ilegalno in si tu skušajo najti zatočišče
Predlog zakona o začasnem zatočišču predvideva, da lahko
vsi iskalci začasnega zatočišča (evidentirani in neevidentirani) zaprosijo za status osebe z začasnim zatočiščem. Ilegalcem se iz različnih razlogov ne bo moč izogniti tudi v bodoče,
zato tudi podatki o podeljenih statusih verjetno ne bodo
odražali dejanske prisotnosti vojnih pregnancev na našem
ozemlju.

Rdeči križ Slovenije in Karitas pa organizirata razdelitev človekoljubne pomoči iskalcem začasnega zatočišča, ki ne žive
v zbirnih centrih. Za različne oblike psihosocialne pomoči pa
skrbe centri za socialno delo, Rdeči križ Slovenije in različne
nevladne organizacije.

Pri zadnjem evidentiranju je bilo ugotovljenih nekaj deset
primerov iskalcev začasnega zatočišča, ki imajo svoj status
v Republiki Sloveniji urejen po zakonu o tujcih. Odprava
»dvojnega statusa«4, odkrivanje novih primerov in zlorab, ki
so z »dvojnim statusom« povezane, bo omogočeno šele
s sprejemom zakona o začasnem zatočišču. Rdeči križ Slovenije, ki vodi evidenco iskalcev začasnega zatočišča namreč
nima vpogleda v evidence državnih organov, ki odločajo
o statusnih vprašanjih po zakonu o tujcih. S sprejemom
zakona o začasnem zatočišču pa bodo državni organi odlo-

2

vir: Rdeči križ Slovenije

3

občine, v obsegu izpred 1. januarja 1995

4

mišljen je dejanski in ne pravno formalni status

5

z drugimi viri so mišljena sredstva UNHCR. drugih agencij OZN.
Mednarodne zveze organizacij Rdečega križa in Rdečega polmesca in
drugih donatorjev in sredstva solidarnosti
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Iz sredstev proračuna so se do zdaj plačevali celotna nastanitev in prehrana iskalcev začasnega zatočišča, živečih v zbirnih centrih, del stroškov organizacije razdelitve človekoljubne
pomoči iskalcem začasnega zatočišča, ki ne žive v zbirnih
centrih, praktično celotno zdravstveno varstvo vseh iskalcev
začasnega zatočišča in neznaten del investicijskih ter vzdrževalnih del v zbirnih centrih.

nastanitev oziroma nego- potrebna je nastanitev bodisi
v domove za ostarele ali druge vrste domov, kjer je varovancem namenjena posebna nega- običajno v takšnih ustanovah ni prostora ali pa so stroški veliki; rešitev je v odprtju za te
osebe specializiranega zbirnega centra;
- otroci brez staršev ali spremstva (le teh je sedaj 473) potrebujejo posebno skrb (iskanje spremstva oziroma primerno
nastanitev); del otrok brez spremstva je nastanjen pri družinah gostiteljicah, nakaj pa jih je v zbirnih centrih, kjer za njih
skrbijo druge družine, vendar v večini primerov brez ustreznih
odločb, saj je pri izvajanju zakona o ureditvi kolizije zakonov
s predpisi drugih držav v določenih razmerjih nemalo težav,
kar velja tudi za;
- urejanje drugih družinsih razmerij iskalcev začasnega zatočišča;
- vse višji zdravstveni stroški, kar je pogojeno z dolžino bivanja iskalcev začasnega zatočišča v Republiki Sloveniji, kar 85
% stroškov predstavljajo stroški bolnišničnega zdravljenja;
- ukrepanje zoper iskalce začasnega zatočišča, ki izkoriščajo
»gostoljublje države« je premalo učinkovito, saj Urad za
potrebne ukrepe nima pravnih sredstev- potreben sprejem
zakona

Iz drugih virov (sredstva UNHCR in drugih agencij OZN,
Mednarodne zveza organizacij Rdečega križa in Rdečega
polmeseca, donacij tujih držav in domačih in tujih nevladnih
organizacij) so se do zdaj plačevali oskrba iskalcev začasnega
zatočišča, ki ne žive v zbirnih centrih, neznatni del zdravstvenega varstva, izobraževanje iskalcev začasnega zatočišča in
psihosocialna pomoč ter pretežni del investicijskih in vzdrževalnih del v zbirnih centrih.
V letu 1994 so povprečni mesečni stroški nastanitve in prehrane enega iskalca začasnega zatočišča v zbirnem centru
znašali približno 13.600 SIT. Mesečna pomoč, ki so jo prejemali iskalci začasnega zatočišča, ki niso živeli v zbirnih centrih od Rdečega križa Slovenije je bila v letu 1994 ocenjena na
6.000 SIT. Mesečni stroški zdravstvenega varstva enega
iskalca začasnega zatočišča so v letu 1994 znašali približno
2.600 SIT. Stroški investicij in prenov (1992, 1993, 1994) v trenutno delujočih zbirnih centrih znašajo približno 100.000 SIT
»na posteljo«. Stroški izobraževanja so v šolskem letu 1993/94
znašali približno 52.000 SIT letno na šolajočega se iskalca
začasnega zatočišča. Ob upoštevanju stroškov drugih organizacij, ki se ukvarjajo z iskalci začasnega zatočišča (Rdeči križ
Slovenije, Karitas, centri za socialno delo, nevladne organizacije itd.), pa so dejanski stroški, ki nastajajo v zvezi z iskalci
začasnega zatočišča višji. Za primerjavo: povprečni mesečni
stroški oskrbe in nastanitve iskalcev zatočišča na nizozemskem znašajo med 2.000 in 2.500 guldnov.

Mnoga odprta vprašanja bo moč razrešiti s sprejemom
zakona o začasnem zatočišču, saj bo z njim povezana ureditev do sedaj neurejenega položaja oseb z začasnim zatočiščem (pravice in obveznosti oseb z začasnim zatočiščem ter
vloga državnih organov pri reševanju te problematike).
4. POSLOVANJE URADA - PROBLEMI, S KATERIMI SE
SREČUJE
Urad se pri svojem delu že od svoje ustanovitve dalje srečuje
z vrsto problemov, ki odločilno vplivajo na njegovo poslovanje in s tem povezano mnenje o njegovem delu. Temeljni
problemi, ki terjajo skorajšnjo razrešitev so:
- status Urada,
- človekoljubna pomoč,
- delovno pravni status oseb na javnih delih v zbirnih
centrih.
4.1. Status Urada
Formalno je Urad Vladna služba, dejansko pa je med njegovimi nalogami kar nekaj takšnih, ki močno presegajo okvir
strokovnih opravil (kar je značilnost Vladnih služb) na
področju migracij in se močno približujejo t. im. zavodskim
dejavnostim. Naj omenimo samo »organiziranje zbirnih centrov in drugih oblik bivanja začasnih beguncev« in z njimi
povezano oskrbo in nastanitev.

Predlog finančnega načrta Urada za leto 1995 je pripravljen
na naslednjih predpostavkah. Osnovni: položaj v Republiki
Bosni in Hercegovini bo podoben položaju iz leta poprej,
trendi v zmanjševanju števila iskalcev začasnega zatočišča se
bodo nadaljevali. Številčni: povprečno letno število iskalcev
začasnega zatočišča 19.000, povprečno število iskalcev
začasnega zatočišča, živečih v zbirnih centrih 7.000, zdravstveno varstvo 3.000 SIT/mesec/iskalca začasnega zatočišča,
oskrba in nastanitev v zbirnem centru 16.000 SIT/mesec/
iskalca začasnega zatočišča.
Tako kot predhodana leta, v finčnem načrtu za leto 1995 ni
zagotovljenih sredstev za pomoč iskalcem začasnega zatočišča, ki ne žive v zbirnih centrih. V kolikor za njih ne bo
zagotovljene človekoljubne pomoči, bo državna intervencija
verjetno potrebna. V finančnem načrtu tudi ni sredstev za
poravnavo odškodnin za poškodovani in uničeni inventar ipd.
v zbirnih centrih, kakor tudi ne sredstev za organizizirano
vračanje iskalcev začasnega zatočišč in s tem za pravičnejšo
razdelitev razpoložljivih sredstev.

V Uradu se dejansko funkcija državnega organa srečuje
s funkcijo zavoda. Ker slednja, zaradi akutnosti problema
iskalcev začasnega zatočišča prevladuje, se prva »izgublja«
v njej. Strokovne naloge na področju migracij, zlasti migracijska politika, ena pomembnejših državnih razvojnih politik,
zato še vedno ni v celoti pripravljena in zrela za obravnavo.
Dosedanje izkušnje kažejo, da bi bilo dobro t. im. zavodsko
dejavnost v pretežni meri izločiti iz Urada. Po vzoru nekaterih
evropskih držav, bi Urad od t. im. zavodskih dejavnosti npr.
opravljal le »organiziranje sprejemnih centrov« in z njimi
povezano oskrbo in nastanitev iskalcev začasnega zatočišča,
ki čakajo na odločitev o njihovem statusu. »Organiziranje
nastanitvenih centrov«, če bodo še potrebni in z njimi povezano oskrbo in nastanitev oseb, ki so dobile status osebe
z začasnim zatočiščem, pa bi lahko (npr. na osnovi pogodbe)
prevzele humanitarne ali nevladne organizacije. Urad bi tako
svoje delo lahko usmeril v strokovne naloge na področju
migracij in kontrolo izvajanja oskrbe in nastanitve iskalcev
začasnega zatočišča pri humanitarnih in nevladnih organizacijah. Takšno rešitev bo Urad predlagal za drugo branje predloga zakona o začasnem zatočišču.

Urad ocenjuje, da je sredstev (finančnih in materialnih, domačih in tujih), ki so namenjena za oskrbo in nastanitev iskalcev
začasnega zatočišča dovolj, le porazdeljena niso pravilno.
Pomoči so namreč deležni praktično vsi, ki zanjo zaprosijo,
saj ni pravnih temeljev za uvajanje reda na tem področju.
S sprejemom zakona o začasnem zatočišču bodo uspostavljeni pravni temelji za prispevek iskalcev začasnega zatočišča
k njihovemu življenju v Republiki Sloveniji.
d. problemi
Urad se v zadnjem času pri svojem delu na področju reševanja problematike iskalcev začasnega zatočišča srečuje s številnimi problemi. Naj navedemo tiste, ki so najbolj pereči:
- sodelovanje iskalcev začasnega zatočišča pri oskrbi, s čimer
bi zmanjševali stroške Urada- potreben sprejem zakona:
- invalidni ter drugače prizadeti iskalci začasnega zatočišča
potrebujejo posebno oskrbo- posebno nastanitev v posebnih
ustanovah- običajno v takšnih ustanovah ni prostora ali pa
so stroški veliki;
- ostareli ali nepokretni iskalci začasnega zatočišča, ki nimajo
sorodnikov ali drugih spremljevalcev in potrebujejo posebno
poročevalec, št. 39

S t. im. zavodsko dejavnostjo Urada je povezano tudi vprašanje, ali je Urad (dejansko) človekoljubna organizacija (kot so
npr. Rdeči križ Slovenije, Karitas ali organizacije za pomoč
v elementarnih nesrečah) ali ne in ali ima iz tega naslova
kakšne ugodnosti pri poslovanju? Nenazadnje dejavnost
Urada vpliva tudi na njegov položaj v (med) institucijah izvršilne oblasti.
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4.2. Človekoljubna pomoč

V zvezi s človekoljubno pomočjo se v zadnjem času vse
pogosteje pojavlja vprašanje, ali naj Republika Slovenija še
naprej sprejema t. im. institucionalizirano človekoljubno
pomoč (pomoč tujih vlad, UNHCR, Mednarodne zveze organizacij rdečega križa in rdečega polmeseca, Evropske unije
ipd.). S sprejemanjem tovrstne pomoči, v glavnem iz programov »za bivšo Jugoslavijo«, ostaja za del tujine, »vez« s staro
državo še naprej aktualna. S političniga vidika, bi torej bilo
smotrno takšno pomoč hvaležno odkloniti in tujini pokazati,
da Republika Slovenija tudi na tem področju postaja »samozadostna« in del Evrope.

Republika Slovenija je v treh letih in pol na račun »hrvaških in
bosansko hercegovskih« iskalcev začasnega zatočišča prejela veliko človekoljubne pomoči hrane, obleke, obutve, zdravil in sanitetnega materiala, higijenskega materiala in opreme
(kuhinjske, TV in video, računalniške opreme, osebnih vozil,
bivalnih objektov in njihove opreme, itd.) ter denarnih sredstev. Darovale so jo domače organizacije in posamezniki ter
tuje vladne in nevladne organizacije in posamezniki. Formalni
prejemnik človekoljubne pomoči je, z izjemo nekaj primerov,
Rdeči križ Slovenije, čeprav glavno breme begunstva, kljub
nesporni in pomembni vlogi Rdečega križa Slovenije (in drugih nevladnih organizacij), nosi država, le-ta pa je, menda, ne
bi smela uporabljati.

4.3. Delovno pravni status oseb, ki so na javnih delih v zbirnih centrih
Naloge oskrbe in nastanitve iskalcev začasnega zatočišča
v zbirnih centrih opravljajo na enotah Republiškega zavoda za
zaposlovanje prijavljene brezposelne osebe po posebnem
programu javnih del. Te osebe vodijo poslovanje centrov,
opravljajo prvo medicinsko pomoč, opravljajo psihosocialno
pomoč,, itd., skratka vse, kar je potrebno, da center funkcionira. Število oseb, ki je ta dela opravljalo se je prilagajalo
številu zbirnih centrov in iskalcev začasnega zatočišča v njih.
Trenutno jih je 200. Te osebe poleg nadomestila za brezposelnost, ki jim ga plačuje Republiški zavod za zaposlovanje po
predpisih o zavarovanju za primer brezposelnosti, dobivajo
tudi nagrado, ki jim jo daje Urad. Povprečni mesečni izdatki
za njihovo delo so v letu 1994 znašali 14 mio SIT (50%
nadomestilo za brezposelnost, 50 % nagrade).

Brez človekoljubne pomoči bi bilo breme begunstva še
mnogo večje, kot je že. Kljub temu pa se v zvezi z njo pojavlja
kar nekaj problemov: uporabnost in kvaliteta, nadzor nad
njeno porabo, zlorabe itd.
Formalnega lastništva človekoljubne pomoči »v materialu«
verjetno ne gre izpostavljati kot glavni problem, ni pa popolnoma nepomembno, saj država (oziroma iskalci začasnega
zatočišča v njeni direktni oskrbi), pomoči, katere prejemnik je
Rdeči križ Slovenije, menda, ne bi smela uporabljati. Če bi
takšne razlage obveljale, bo potrebno v državnem proračunu
zagotoviti kar nekaj deset ali sto dodatnih milijonov SIT.
Del prejete človekoljubne pomoči je (bil) popolnoma neuporeben ali pa je, zaradi kratkih rokov uporabnosti, takšen
postal pri nas. Isto lahko trdimo za kvaliteto dela živil in
zdravil. Nad kvaliteto in porabo človekoljubne pomoči, ki
v Republiko Slovenijo pride brez vednosti Rdečega križa
Slovenije ali Urada, v posamičnih primerih celo brez vednosti
naših carinskih in inšpekcijskih organov- (direktno v roke
začasnim beguncem), ti dve instituciji nimata nikakršnih
informacij in kontrole, posebno problematični so različni farmacevtski preparati.

Potreba po opravljanju nalog oskrbe in nastanitve je že izgubila značaj začasnosti in s tem tudi enega od osnovnih pogojev za izvajanje programa javnih del. Na to že dalj časa
opozarja tudi Republiški zavod za zaposlovanje, sindikati pa
na »pravice« teh oseb iz (in do) »delovnega razmerja«. Urad si
že dalj časa prizadeva za vsaj začasno zaposlitev pretežnega
dela teh oseb. Tako je Urad s pomočjo zdravstvenih zavodov
že poskrbel za zaposlitev dela zdravnikov, ki delajo v zbirnih
centrih, Vlada je na predlog Urada že odobrila zaposlitev
5 »regijskih koordinatorjev«, ki naj bi vodili centre v »regiji«.
V pripravi pa je predlog za zaposlitev (za določen čas) še 160
oseb. Vse že izvedene zaposlitve, odobrene, a še ne izvedene
zaposlitve in predlogi za zaposlitve temelje tudi na »zračunih
direktnih in indirektnih stroškov«, ki kažejo na njihovo vsestransko utemeljenost.

Urad je zaradi kontrole kvalitete in porabe človekoljubne
pomoči in v zadnjem času zaradi njenega znatnega upada,
v dogovoru z Rdečim križem Slovenije, vsem darovalcem
predlagal, da le to po predhodni najavi izročijo v centralnih
skladiščih Rdečega križa Slovenije in Urada, od koder se
pomoč distribuira.

5. O KONTROLI FINANČNO - MATERIALNEGA POSLOVANJA URADA

Iskalci začasnega zatočišča, živeči v zbirnih centrih, imajo
zagotovljeno vse najnujnejše za življenje (nastanitev, organizirano prehrano, obleko, zdravstveno varstvo, sredstva za
higieno, psihosocialno pomoč, osnovnošolsko izobraževanje
itd.). Zato ni nikakršne potrebe po prejemanju dodatne človekoljubne pomoči. Uradovo stališče je, da mora biti človekoljubna pomoč namenjena zlasti iskalcem začasnega zatočišča, ki ne žive v zbirnih centrih. V kolikor darovalci vztrajajo,
da pomoč prejmejo iskali začasnega zatočišča v zbirnih centrih, pa Urad iz že omenjenih razlogov pričakuje, da bo pomoč
predana zbirnemu centru, ne pa izbranim posameznikom. Ne
glede na navedeno, Urad v posamičnih primerih dopušča
individualno razdelitev pomoči, vendar pa pri tem ne prevzema nobene odgovornosti, da bo pomoč ustrezna in da jo
bodo dobili tisti, ki so jo najbolj potrebni.

Takratna Služba družbenega knjigovodstva je pomladi 1994
opravila inšpekcijo finančno materialnega poslovanja Urada
v obdobju od njegove ustanovitve junija 1992 do 31. decembra 1993.
Zapisnik je Služba družbenega knjigovodstva posredovala
tudi državno zborskemu odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ.
Po spremembi vodstva Urada, februarja 1994 je bilo na osnovi
prvega vpogleda v stanje na posameznih področjih dela ugotovljeno, da je bilo za nastanitev in oskrbo iskalcev začasnega
zatzočišča solidno poskrbljeno, kar pa ne bi mogel trditi za
vse ostale segmente poslovanja:
- evidenca finančnih obveznosti, »prevzetih« od Republiške
uprave za zaščito in reševanje ni bila narejena, tako, da se
Urad še sedaj srečuje s postopki izterjave obveznosti iz
obdobja pred ustanovitvijo,
- ni bilo zagotovljenih sredstev za poravnavo obveznosti iz
decembra 1993,
- tekoče finančne potrebe so bile pokrivane le približno v eni
tretjini,
- odnosi z oskorbovalci centrov in drugimi so bili le delno
fomalizirani,
- dokumentacje o investicijah (ki so se sicer izvajale praktično
izključno iz sredstev UNHCR) ni bilo, kolikor pa je obstajala,
pa je bila zelo pomankljiva,
- ravno taka je bila izvedba investicij, saj so jih izvajala »sumljiva« podjetja, nadzor pa je bil zelo pomanjkljiv, težave zaredi
tega ima Urad še danes, potrebno bo izvesti finančno in

Zlorabe človekoljubne pomoči so mogoče tako na strani
tistih, ki jo delijo, kakor tudi na strani prejemnikov. O obsegu
zlorab lahko samo ugibamo. Do sedaj ugotovljene zlorabe
človekoljubne pomoči imajo svoje korenine v dejanski nezmožnosti kontrole njenega prejema in distribucije. Informacije o človekoljubni pomoči, ki ni izročena centralnim skladiščem, so odvisne od poštenosti tistih, ki so jo prejeli v razdeljevanje, zato bo do nepravilnosti lahko še prihajalo. Nepravilnosti s človekoljubno pomočjo izročeno centralnim skladiščem
so bile hitro odkrite.
6

pomoč tujih vlad, pa tudi UNHCR in drugih agencij OZN. ter drugih
medvladnih organizacij, je pravzaprav materializacija v mednarodi
teoriji in praksi uveljavljenega načela delitve bremen, zato bi jo lahko
imenovali tudi »obvezen prispevek- k lajšanju bremena, ki ga prevzema Republika Slovenija
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izvedbeno revizijo nekaterih investicij (pridobivanje potrebne
dokumentacije je v teku),
- ker ni bila pripravljena potrebna dokumentacija, je Urad
zamudil priložnost, da dodatno investira dobrih 1,5 mio USAD
finančnih sredstev UNHCR (možnost porabe teh sredstev pa
je s 1. januarjem 1994 ugasnila, potrebne posege pa je bilo
(bo) potrebno izvesti iz sredstev UNHCR za leto 1994 in leto
1995, ki pa oboje skupaj ne dosegajo 1,5 mio USAD).

realnih možnosti ( kje dobiti zdravnike/farmacevte in prostore,
dovoljenje za zaposlitev)
- da drugi državni organ prevzame izvajanje teh opravil, za kar
ni bilo dovolj argumentov, saj bi se ta organ znašel pred
enakim problemom kot Urad v predhodno navedeni možnosti,
- da »begunsko zdravstveno zavarovalnico« prevzame prava
zavarovalnica, o čemer ena še sedaj noče nič slišati, druga pa
je bila bistveno dražja od »variante leta 1992« ,
- da prekine z Infinom, opravi razpis za novega izvajalca in
tvega izgubo vsaj treh mesecev, da se delo ponovno vteče, kar
je bilo ravno zaradi grozečega zastoja glavni razlog, da se
tega ni naredilo ali
- da se Infinu ponudi občutno zmanjšamo pogodbeno vsoto
za nadaljne sodelovanje, kar se je v nadaljevanju tudi storilo.

Seveda za to ni moč kriviti izključno »starega« vodstva. V razmerah, ki so vladale takrat in z ekipo, ki mu je pomagala, je
doseglo soliden nivo poslovanja, kar mu je Služba oružbenega knjigovodstva izrecno priznala.
»Novo« vodstvo je na osnovi navedenega zahtevalo kontrolo
poslovanja Urada.

S 1.3.1994 je bil podpisan dodatek k pogodbi, s katerim se je
mesečna pogodbena obveznost Urada zmanjšala za 40%,
Urad pa je poleg tega postal lastnik tudi vse računalniške
strojne in programske opreme, kakor tudi druge opreme, ki je
bila nabavljena ali je nastala v času sodelovanja pogodbenih
strank, zamaknjen je bil rok plačila. Takrat dosežena in še
sedaj veljavna cena je primerljiva s stroškom, ki bi ga moral
kriti Urad, če bi sam opraljal to delo.

Kot rečeno je Služba družbenega knjigovodstva opravila
inšpekcijo poslovanja Urada za čas od njegove ustanovitve do
31. decembra 1993. Na osnovi predhodnih lastnih ugotovitev
je Urad inšpektorje Službe družbenega knjigovodstva »usmeril« na kontrolo »kritičnih« postavk poslovanja, kar je v končni
fazi botrovalo odkrivanju nepravilnosti pri drugih pravnih
osebah, s katerimi je Urad v poslovnih odnosih.

Drugo pogodbo z Infinom, z mesečno pogodbeno vrednostjo
pa je Urad sklenil z namenom, da bo Infin zanj opravljal
računovodske, finančne in analitično storitve, ki jih Uradu
takrat še ni nudila skupna računovodska služba. Dejstvo je, da
se tudi na osnovi analitike, ki jo opravlja Infin že dve leti cena
oskrbnega dne iskalca začasnega zatočišča, živečega v zbirnem centru do 1. aprila 1995 ni spremenila in da so se
globalni stroški na začasnega begunca zviševali le na račun
cen, ki jih kontrolira država.

Osnovni ugotovitvi Službe družbenega knjigovodstva sta:
- knjigovodstvo, je bilo neurejeno in netransparentno, kar naj
bi se kazalo tudi v nekontroliranem trošenju proračunskih
sredstev (kot npr. dvakratno plačevanje računov, sumi nenamenske rabe),
- evidenca nad državno lastnino ni bila uspostavljena.
Posebaj je treba poudariti, da Služba družbenega knjigovodstva v zapisniku ni opozorila na morebitno osebno okoriščanje odgovornih oseb, ki jih je Vlada že prej razrešila dolžnosti.

V zvezi s to pogodbo se je Urad znašel pred manj pestro
paleto možnosti zmanjševanja stroškov (lastno delo- isti problemi, kot zgoraj, delo drugih o tem maloprej). Po izračunu
stroškov lastnega dela, se je Urad odločil, za zmanjšanje
plačila, ki ga plačuje Infinu. Za 40% od 1.3. 1994 dalje (do
danes).

Za Službo družbenega knjigovodstva je bilo še posebaj zanimivo poslovanje Urada s podjetjem Infin. Urad je s tem podjetjem v začetku leta 1993 sklenil dve pogodbi. S prvo je Infin
prevzel vodenje »zdravstvene zavarovalnice za iskalce začasnega zatočišča«, s čimer je mišljena kontrola zdravstvenih
storitev, ki jih zdravstvene institucije nudijo iskalcem začasnega zatočišča, kontrola na tej osnovi izdanih računov in
vodenje finančnih evidenc in drugih administrativnih postopkov s tem v zvezi.

Ugotovljene nepravilnosti so odpravljene.
6. ZAKLJUČEK
Kljub temu, da Urad že od ustanovitve dalje spremljajo številni
problemi, je Urad, vsaj kar je povezano z iskalci začasnega
zatočišča, opravičil svoj obstoj in delo. Ker je bila »krizna
faza« problema iskalcev začasnega zatočišča prebrođeno že
v letu 1994, v letu 1995 pa je pričakovati nadaljno relativno
»normalizacijo stanja«, bo moral Urad svoje delo v letu 1995,
usmeriti v strokovna opravila na področju drugih migracij.
Pričakujemo, da bo na tem področju, kjer se srečujejo
različni, tudi nasprotujoči si interesi, veliko težav. Uspešnosti
koordinacije interesov, ki jo mora poraviti Urad, bo najboljše
merilo za ocenjevanje sredstev, ki so mu za ta namen zagotovljena v ustanovitvenem aktu.

Infin in z njim Urad je na področju »zdravstvene zavarovalnice
za iskalce začasnega zatočišča« v primerjavi s stanjem v letu
1992, napravil pomembne premike, saj so se stroški zdravstvenega varstva merjeno na begunca praktično prepolovili
(kar priznava tudi SDK in jih ocenjuje kot zmanjšanje za 40%).
Pri odločanju, kako zmanjšati ta strošek, je Urad lahko izbiral
med naslednjimi možnostmi:
- da sam prevzeme izvajanje teh opravil (zaposli- redno ali
pogodbeno 3 zdravnike/farmacevte in 2 administrativca,
uredi- priskrbi in opremi prostore in za vse stroške s tem
v zvezi), za kar se Urad ni odločili, ker za realizacijo ni videli
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Predlog zakona o

REGIJSKEM

PARKU

ŠKOCJANSKE

JAME
- EPA 764 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 13/7-1995
določila besedilo:

parku Škocjanske jame - druga obravnava in gradivo
»Ustanavljanje in upravljanje naravnih parkov v Sloveniji«.

- PREDLOGA ZAKONA O REGIJSKEM PARKU ŠKOCJANSKE JAME,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 28. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 16/2-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
Mladen BERGINC, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o regijskem

rozahodu in severu ter obkroži udornico Globočak, tako da so
Velika in Mala jama na Prevali ter jama Škrlica še v zavarovanem območju; nato gre meja do križišča poti na cesti Matavun
- Divača od tod 500 m proti zahodu do magistralne ceste
Divača - Kozina, nato gre po njenem vzhodnem robu proti
severozahodu 300 m ter doseže mejo katastrskih občin Naklo
- Divača, tam jo preči v ravni črti v smeri sever - severozahod
v dolžini 350 m, kjer se obrne proti vzhodu že blizu ceste
Divača - Dolnje Ležeče; meja gre tik južno od naselja Dolnje
Ležeče v smeri jugovzhod, tako da poteka meja po severnem
in vzhodnem robu udornih vrtač Bušljevec, Lesendol in
Jablane. Meja območja se tako konca na začetni točki tik pod
vasjo Gradišče pri Divači.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Z namenom da se ohranijo in raziskujejo izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene
rastlinske in živalske vrste, paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti in kulturna krajina
ter zagotovijo možnosti za ustrezen razvoj, se območje Škocjanskih jam s tem zakonom razglasi za regijski park z imenom
Škocjanske jame (v nadaljevanju: park).
II. ZAVAROVANA OBMOČJA IN VPLIVNO OBMOČJE
2. člen

3. člen

Park obsega območje znotraj meja:

Meja vplivnega območja parka, ki je v porečju Reke, poteka:

- južno tik pod vasjo Gradišče pri Divači na severnem zgornjem robu udornic Lisičina in Sapendol, proti vzhodu do
vzhodnega roba doline Dola in nato po robu skalnih sten pod
robom vasi Brežec v vzhodno pobočje Dola, se po sredini
pobočja dvigne do vrhnjega roba sten desnega (severnega)
brega Reke, tako da je Jama nad Malni še v zavarovanem
območju; nato poteka meja proti jugovzhodu po severnem
robu soteske severno tik ob ruševinah gradu Školj, spet
naprej po zgornjem robu soteske vse do točke jugozahodno
pri vasi Famlje, se strmo spusti navzdol do kolovozne poti
med Fameljskim mlinom in jezom na Reki, se nadaljuje po
kolovozu do mosta čez Reko med Vremskim Britofom in
Škofijami; od tam gre meja proti zahodu po zgornjem robu
soteske Reke in zajema spodnji del iztočne soteske Sušice,
naprej severno do vasi Naklo, tam zavije z roba na kraško
planoto na zahod in jugozahod, kjer obkroži udornico Sokolak ter pride do meje katastrske občine Naklo, po njej seka
glavni kolovoz med Matavunom in Danami, zavije proti seve-

- od severozahodnega kota regijskega parka ob trasi avtoceste proti severu do železniške proge Divača-Pivka. Od tod
sledi železnici do ovinka pod Cebulovico, kjer proga zavije
proti jugovzhodu, meja območja pa se nadaljuje proti severovzhodu do vrha Na Gavgah (661 m). Tu se zalomi proti
jugovzhodu in poteka po grebenu Vremščice do vrha (1027
m). Tu zavije proti severovzhodu in preko Žužkovke (806 m) in
Učičnika (726 m) doseže rob Sajevškega polja. Severno od
Sajevč prečka polje, se preko kote 718 nadaljuje proti vzhodu,
na koti 716 zavije proti jugovzhodu in poteka preko Varde
(726 m), Ostrega vrha (693 m), Kaludernika (747 m), Osojnice
(820 m) in Orleka (653 m). Tu južno od Pivke prečka obe
železnici in cesto in se povzpne na Kerin (655 m) in Primož
(718 m). Od tod se po grebenu spusti do sedla zahodno od
Parja in ponovno dvigne na greben Gjure (724 m). Od Šilen
tabora (751 m) poteka po robu strmega nariva vse do Bezgovice (738 m), vzhodno od Knežaka. Tam se zalomi proti
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vzhodu po grebenu Vrha (777 m) in Rebri (729 m) severno od
Šembij, prečka cesto Šembije-Knežak, se povzpne na Stani
hrib (674 m). Od tod, pa vse do vrha Snežnika, poteka proti
vzhodu po naslednjih vrhovih: Milanka (948 m), Volovja reber,
Velika Milanja (1099 m), Suha reber (1015 m), Luknja (1147
m), Konj (1169 m), Jesenovec (1328 m), Kruljčev vrh (1367 m),
Klešče (1308 m) in Mali Snežnik (1684 m).

-

Na Snežniku (1769 m) se meja vplivnega območja obrne proti
jugu, poteka vzhodno od globeli Grčovec na vrh Praprotnico
(1432 m), zavije proti zahodu na Bukov vrh (1437 m) in
severozahodu na Lom (1483 m). Od tu zavije na jugozahod do
Peščine (1465 m), tu pa se obrne proti jugovzhodu in preko
kote 1432 doseže Mačkov vrh (1341 m) nad Klansko polico. Tu
se znova obrne proti jugozahodu in mimo Železnih vrat in po
vrhovih Orloica(1299 m) in Petehovec (1241) nad Gomancami
doseže državno mejo s Hrvaško na Gomanški gori (1134 m).
Od tod poteka po državni meji preko Katalina (1083 m) in
Osterije do vrha Kukulj (832 m), kjer je najbolj jugovzhodna
točka vplivnega območja.

3. umetnostno zgodovinska spomenika:
- (20) Škocjan, p. c. sv. Kancijana;
- (21) Famlje (Goriče), razvaline gradu Školj;
4.
-

Naprej vse do vrha Ajdovščine, vzhodno od Rodika, poteka
meja vplivnega območja po hidrografski razvodnici Reke in
potokov, ki tečejo proti jugu. Razvodnica je jasno izražena in
poteka po grebenih med naslednjimi pomembnejšimi vrhovi
(od vzhoda proti zahodu): Stražnica (690 m), Belica (695 m),
Zagnojavec (654 m), Hladno brdo (634 m), Trebež (660 m),
Straža (607 m), Stražnica (577 m), Velika Reber (517 m), kjer
se dotakne državne meje), Hrbe (617 m), Vrh hriba (649 m),
Gabrnica (599 m), Stari grad nad Podgradom, Grmada (677 m)
in Ušinje brdo (606 m). Meja doseže vas Pregarje na grebenu
Brkinov in poteka po grebenski cesti do vasi Tatre. Tam se
obrne proti jugozahodu in poteka po cesti do Arviž, od tam pa
po grebenu preko vrha Križandrev (797 m) do Ajdovščine (804
m). Tam se spusti proti severozahodu do vasi Kačiče-Pared,
po lokalni cesti doseže magistralno cesto Kozina-Divača in
po njej jugozahodni kot regijskega parka.

6. zgod9vinski spomeniki:
- (31) Škocjan, pokopališče in stari nagrobniki na pokopališču;
- (32) Škocjan, nagrobnik J. Mahorčiču ob cerkvenem obzidju;
- (33) Matavun, znamenje na prekladi na Tominčevi poti,
posvečeno cesarju Avgustu Francu I.;
- (34) Matavun, znamenje raziskovalcem v Schmidlovi dvorani;
- (35) Matavun, spomenik padlim borcem in žrtvam fašizma;
- (36) Škocjan, Hankejev grob;
- (37) kamniti smerokaz na križišču stare ceste Dolnje Ležeče
- Lokev.

Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma
estetske vrednosti so v parku posamezni deli nepremične
naravne in kulturne dediščine posebej zavarovani s tem zakonom oziroma s predpisom ministra, pristojnega za varstvo
narave (v nadaljevanju: minister) oziroma ministra, pristojnega za kulturno dediščino.

7. člen
Meje območja parka iz 2. člena tega zakona ter območij
naravnih in kulturnih spomenikov iz 5. in 6. člena tega zakona
so določene na topografski karti in pregledni katastrski karti
(PKN) v merilu 1:5.000, ki sta sestavni del tega zakona in sta
na vpogled pri ministrstvu, pristojnem za naravne vrednote (v
nadaljevnaju: ministrstvo).

5. člen
Kot naravni spomeniki so zaradi svojih posebnih značilnosti
kot vzorčni primer nekega naravnega pojava zavarovani tile
deli parka:
1. Mala in Velika dolina do roba udornice;
2. brezno Okroglica;
3. stene in bregovi slepe doline Reke v dolžini in širini 150
m pred vhodom v Mahorčičevo dvorano;
4. podzemeljske jame na območju parka:
- Škocjanske jame (Škocjanski jamski splet);
- Velika jama na Prevali;
- Mala jama na Prevali;
- jama Skrlica;
5. Kapnik v Lipjih jamah pri Divači.

Meje območja parka iz 2. člena tega zakona so zarisane na
temeljni topografski karti v merilu 1:25.000, ki je priloga tega
zakona.
Meje vplivnega območja iz 3. člena tega zakona so označene
na karti v merilu 1:100.000, ki je priloga tega zakona.
Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, izvede v zemljiškokatastrskih načrtih meje na podlagi meja na kartah iz
prvega in tretjega odstavka tega člena, ki so na vpogled pri
ministrstvu.

6. člen

Na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka izda pristojna
upravna enota, po uradni dolžnosti v upravnem postopku,
lastnikom nepremičnin v območju parka ugotovitvene
odločbe o statusu naravne znamenitosti po tem zakonu in
predlaga zaznambo v zemljiški knjigi.

Deli nepremične kulturne dediščine parka, ki se zaradi svoje
posebne vrednosti razglasijo za kulturne spomenike, so:
1. območji naselbinskih spomenikov:
- (1) naselje Škocjan;
- (2) naselje Betanja;

III. VARSTVENI REŽIMI
8. člen
Na vplivnem območju so prepovedani posegi v okolje, ki bi
lahko posredno ali neposredno poslabšali obstoječe stanje
okolja v parku.
Na vplivnem območju parka so prepovedani:
- vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim

arheološki spomeniki:
(3) Tominčeva jama;
(4) Ozka špilja;
(5) Czoernigova jama;
(6) Jama nad Jezerom;
(7) Luknja v Lazu pod Matavunom;
(8) Gradišče Škocjan;

poročevalec, št. 39

etnološki spomeniki:
(22) Matavun, domačija, h. št. 8;
(23) Matavun, domačija, h. št. 10;
(24) Škocjan, domačija, h. št. 4 in 5;
(25) Škocjan, domačija, h. št. 7;
(26) Škocjan, nekdanja kaplanija;
(27) Škocjan, kamniti komunski vodnjak;
(28) Betanja, domačija, h. št. 2;

5. tehniški spomeniki:
- (29) Matavun, ledenica pri hiši št. 4;
- (30) stavbe v Malnih, Brežec;

4. člen

2.
-

(9) Nekropola Ponikve;
(10) Nekropola pod Matavunom;
(11) Pečina v Sapendolu;
(12) Jama v Sokolaku;
(13) Velika jama na Prevali;
(14) Mala jama na Prevali;
(15) Ledina Stojance pri Betanji;
(16) Nekropola Za griči;
(17) Nekropola pod Brežcem;
(18) Gradišče pri vasi Naklo;
(19) Tabor nad Škofijami;
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Reke in Kakovost vode, razen v primerih varstva pred poplavami;
- drugi posegi v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za
okolje in njihovi škodljivi vplivi segajo v park.

- prenova in nadomestitev obstoječih stavb;
- uporaba peskokopov in kamnolomov za lastne potrebe
prebivalcev parka.
Postavitev naprav, potrebnih za spremljanje naravnih pojavov
in stanja v parku, se ne šteje za kršitev prepovedi v smislu
prvega odstavka tega člena.

Minister določi primere in pogoje, pod katerimi je mogoče
izjemoma dovoliti posege iz prejšnjega odstavka.

10. člen

V primerih iz drugega odstavka imajo nosilci posegov v okolje
prednostno pravico pri pridobivanju posojil Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije in pri pridobivanju sredstev, ki jih javni
zavod uporablja za namene določene v 23. členu tega zakona.

Poleg prepovedi iz 9. člena tega zakona je na območju naravnih spomenikov prepovedano tudi:
1. spreminjati oblikovitost in sestavo površja z zemeljskimi
deli;
2. izkopavati, nabirati in odnašati petrografske, mineraloške
in paleontološke vzorce;
3. uničevati, poškodovati ali odstranjevati sigaste tvorbe in
drugi inventar jame;
4. minirati;
5. kakor koli onesnaževati stene, strop in tla jame;
6. izkopavati, nabirati in odnašati posamezne primerke rastlinskih vrst, razen sanitarne sečnje ob vhodu v jamo;
7. postavljati samostojno stoječe drogove in antene;
8. povzročati hrup, ki presega 45 Leq (dBA), razen pri rednih
dejavnostih vzdrževanja parka;
9. metati kamenje in druge predmete v jamska žrela ali vhode
in prepade;
10. opravljati posege, ki lahko ogrožajo vhode in bližnjo
okolico jam;
11. snemati v jamah.
Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka lahko minister
zaradi znanstvenoraziskovalnega dela dovoli raziskovalni
organizaciji ustrezne postopke in dela, kot npr.: jemanje
petrografskih, mineraloških in paleontoloških vzorcev, nabiranje primerkov rastlinskih vrst ter odlov posameznih živalskih osebkov.

9. člen
Na celotnem območju parka je prepovedano:
1. opravljati kakršna koli gradbena ali zemeljska dela zunaj
območij naselij razen primerov, določenih v 2. odstavku tega
člena;
2. odlagati pri gradnjah ali prenovitvah odkopani material na
površine, ki niso za to posebej določene;
3. izvajati posege, ki spremenijo podobo značilne kulturne
krajine in spreminjajo namembnost zemljišča, razen v območjih naselij;
4. raziskovati ali izkoriščati mineralne surovine;
5. odvzemati mivko, prod in kamenje iz struge ali bregov
Reke;
6. graditi objekte namenjene vojaški rabi, in uporabljati
območje za vojaške dejavnosti;
7. spreminjati vodni režim Reke;
8. obremenjevati zrak čez dovoljene meje;
9. odmetavati ali odlagati odpadke vseh vrst zunaj za to
določenih in ustrezno urejenih krajev;
10. izpuščati na površje, v kraško podzemlje ali v vodotoke
onesnaženo vodo, naftne derivate ali druge nevarne snovi;
11. kuriti ogenj ali pripravljati žerjavico na prostem ali v bližini
gozda, razen na urejenih kuriščih, v gozdu, ki je posebej
požarno ogrožen pa uporabljati odprti ogenj;
12. prevažati nevarne snovi;
13. uporabljati motorna vozila vseh vrst, razen intervencijskih
vozil in kmetijsko gozdarskih strojev drugje, razen na javnih
cestah:
1. od križišča na magistralni cesti Kozina - Postojna čez
Matavun do Vremskega Britofa,
2. po odcepu s te ceste do umetnega vhoda v Škocjanske
jame v dolu Globočak,
3. po cesti od odcepa ceste Matavun - Betanja do križišča
s cesto Divača - Famlje;
14. spreminjati vegetacijske združbe s saditvijo neavtohtonih
vrst;
15. požigati travniške in pašniške površine ter sežigati rastlinske ostanke na njivah brez nadzorstva polnoletne osebe;
16. uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in uničevanje rastlin ali živali zunaj obdelovalnih zemljišč (vrtovi, njive);
17. ubijati in loviti prosto živeče živali, razen nezavarovanih
lovnih vrst divjadi, ter jih prenašati, zastrupljevati, zadrževati
v ujetništvu ali vznemirjati;
18. nabirati prosto rastoče rastline ali njihove dele v komercialne namene;
19. vnašati osebke neavtohtonih živalskih vrst;
20. postavljati reklamne panoje, razen informacijskih oznak
za potrebe parka;
21. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila ali bivalne
prikolice zunaj za to določenih prostorov;
22. nenadzorovano obiskovati jame.

Ne glede na prepoved iz prvega odstavka lahko minister
dovoli snemanje v jamah pod pogoji, ki jih podrobneje določi
v podzakonskem predpisu.
11. člen
Ob upoštevanju prepovedi, navedenih v 9. členu tega zakona,
velja na območju kulturnih spomenikov pri dovoljenih posegih ta varstveni režim:
1. na območju naselbinskih spomenikov Škocjan in Betanja
se objekti prenavljajo v tradicionalnem slogu po ureditvenem
načrtu ter na podlagi konservatorskih smernic;
2. na območju arheoloških nahajališč se v omejenem obsegu
le sistemsko arheološko raziskuje, pri čemer je treba pred
vsakim posegom:
- opraviti predhodno zavarovalno arheološko raziskovanje,
na podlagi katerega se izdelajo smernice za nadaljnjo uporabo zemljišča;
- zagotoviti spremljevalni arheološki nadzor z možnostjo za
izvedbo zaščitnih raziskav ob večjih arheoloških najdbah;
3. stavbni spomeniki in znamenja se varujejo v izvirni podobi,
pri čemer naj bodo posegi namenjeni predvsem konservaciji
ali restavraciji kulturnega spomenika oziroma spremembi
neustreznih gradbenih posegov;
4. znamenja se ohranjajo na sedanji lokaciji z možnostjo
muzeološke obravnave.

Zaradi potreb razvoja parka in tam živečih prebivalcev so ne
glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka v območju parka
ob soglasju ministra, pristojnega za naravo (v nadaljevanju:
ministra), izjemoma dovoljeni tile posegi v prostor:

12. člen
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) sprejema
prostorsko izvedbene načrte v parku po predhodnem mnenju
pristojnih lokalnih skupnosti.

- gradnja infrastrukturnih objektov ali naprav za naselja
(električne, vodovodne, kanalizacijske naprave);
- obnova obstoječih cestnih ali gradnja manjših odsekov
novih cest ali gradnja nove turistične pešpoti;
- obnova in utrjevanje jezov in obrežij Reke zunaj Škocjanskih jam;

Dovoljenja za posege v prostor na območju parka izdaja
minister, pristojen za posege v prostor, v skladu s predpisi
o Urejanju prostora, na podlagi soglasja ministra, pristojnega
za področje narave.
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Soglasja iz prejšnjega odstavka na območju kulturnih spomenikov izdaja minister, pristojen za področje narave v soglasju
z ministrom, pristojnim za kulturno dediščino.

5. pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in opravljanje vzdrževalnih ukrepov skupaj z drugimi strokovnimi organizacijami;

IV. VARSTVO IN RAZVOJ

6. usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in organizira
raziskovalno delo;
13. člen

7. sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih projektov;

Državni zbor sprejme na predlog vlade Program varstva in
razvoja Škocjanskih jam za pet let.

8. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomenikov in znamenitosti na območju parka;

Obvezne sestavine Programa varstva in razvoja Škocjanskih
jam so: celovita ocena stanja v parku, cilji varstva in razvoja
ter načini uresničevanja teh ciljev, ocena stanja na vplivnem
območju parka in določitev ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov, načini uresničevanja razvoju parka
prilagojene davčne in drugih spodbujevalnih politik, subvencioniranja, nadomestil in spodbujevalne posojilne politike
z merili in predvidenimi postopki, potrebna sredstva in viri teh
sredstev, prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in
razvojnih posegov v parku, določitev za park primernih dejavnosti in smernice za njihov razvoj.

9. upravlja nepremičnine v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda;
10. skrbi za strokovno predstavitev parka in organiziranje
izobraževanja;
11. sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku, jim
strokovno pomaga in svetuje;
12. pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku;

Na podlagi programa iz prejšnjega odstavka sprejme javni
zavod letni program varstva in razvoja Škocjanskih jam.

13. vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in opravlja
vodniško službo po parku.

14. člen

17. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja javni zavod
v okviru javnih pooblastil še te naloge:
1. vodi informacijski center;
2. zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke;
3. uresničuje predkupno pravico lokalne skupnosti in države
do nakupa spomenikov in znamenitosti v parku;
4. nadzira izvajanje varstvenih režimov v parku;
5. opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije.

Država zagotavlja sredstva za odškodnine fizičnim osebam,
lastnikom nepremičnin na zavarovanem območju in nadomestila, če se jim zaradi omejitev in prepovedi tega zakona
bistveno poslabšajo obstoječi pogoji gospodarjenja in jih ni
mogoče nadomestiti s primerno dejavnostjo v okviru varstvenega režima v parku.
Za gospodarjenje po prejšnjem odstavku se šteje vsako
poklicno in pridobitno ukvarjanje z ekonomsko funkcijo
nepremičnine na območju parka.

18. člen

Višina odškodnine se doioči na podlagi zahtevka upravičenca. O zahtevku odloči v upravnem postopku minister na
podlagi strokovnega mnenja o vplivu statusa parka na rentni
položaj posameznih dejavnosti v parku in oceni morebitnih
dobičkov. Zoper njegovo odločbo ni mogoč upravni spor.
Upravičenec lahko v 30 dneh po prejemu odločbe zahteva, da
višino odškodnine določi sodišče v pravdnem postopku.

Javni zavod ima te organe:
1. svet zavoda,
2. strokovni svet,
3. direktor.
19. člen

Odškodnina je lahko plačana v obliki enkratne odškodnine
oziroma v obliki letne rente.

Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda, ki ima
predsednika in šest članov sveta. Predsednika in tri člane
sveta imenuje vlada, tako da je eden od njih predstavnik
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, enega člana izvolijo izmed sebe delavci javnega zavoda, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je bil javni zavod ustanovljen, enega člana
imenuje pristojna občina, enega člana imenujejo skupaj
vaške skupnosti Matavun, Škocjan in Betanja.

Vlada predpiše podrobnejše pogoje za priznanje odškodnine
in nadomestil ter merila za določitev višine in oblike.
JAVNI ZAVOD
15. člen
Vlada ustanovi javni zavod kot posebno strokovno organizacijo za upravljanje parka in opravljanje s tem povezanih strokovnih, tehničnih ter nadzornih nalog.

20. člen
Strokovni svet javnega zavoda obravnava vprašanja s strokovnega področja dela zavoda. Sestava strokovnega sveta se
podrobneje določi z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom,
tako da so v njem zastopani zunanji strokovnjaki.

16. člen
Javni zavod opravlja v okviru javne službe te dejavnosti:
1. pripravlja predlog programa varstva in razvoja parka na
podlagi usklajenih planov posameznih dejavnosti (kmetijstvo
in gozdarstvo, gospodarstvo in tradicionalne obrti, vodno
gospodarstvo, promet in zveze, turizem in varstvo naravne in
kulturne dediščine) na območju parka;

21. člen
Direktor javnega zavoda organizira in vodi strokovno delo,
delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod
in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela javnega
zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje vlada.

2. opravlja posebne strokovne naloge varstva naravne in kulturne dediščine na območju parka:

22. člen

3. sprejema letne programe varstva in razvoja Škocjanskih
jam in opravlja tam določene naloge:

V aktu o ustanovitvi javnega zavoda vlada določi, katere
nepremičnine upravlja javni zavod.

4. stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot in
kulturne dediščine v parku;

Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti:
- iz republiškega proračuna na podlagi letnega programa

poročevalec, št. 39

48

dela javnega zavoda, ki ga potrdi minister,
- iz proračunov lokalnih skupnosti,
- z vstopninami in donacijami,
- s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin,
- s koncesijami,
- iz drugih virov.

Naravovarstveni nadzornik ima v zvezi z opravljanjem nadzorstva po tem zakonu pravico legitimirati osebe.
Naravovarstveni nadzornik ima pravico takoj na kraju samem
izterjati denarno kazen od tistih, ki jih zaloti pri prekršku iz 34.
člena tega zakona.

23. člen

Podrobnejše določbe o organizaciji in delu nadzorne službe
se opredelijo v skladu s tem zakonom in aktom o ustanovitvi
v statutu.

Javni zavod lahko uporablja sredstva, pridobljena na podlagi
zadnjih štirih alinej drugega odstavka 22. člena tega zakona,
za tele namene: za dejavno varovanje naravne in kulturne
dediščine, ekološko sanacijo, izplačevanje subvencij in dotacij fizičnim osebam - lastnikom nepremičnin zaradi omejitev
in prepovedi iz tega zakona, ki niso upravičeni do odškodnin
po 14. členu tega zakona in za pospeševanje usklajenega
razvoja zavarovanega območja.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če v vplivnem
območju parka

Podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev iz prejšnjega
odstavka, merila in postopke razdeljevanja sredstev ter odločanje o razdeljevanju in nadzor nad namensko porabo sredstev predpiše minister.

- opravi prepovedani poseg v okolje (2. odst. 8. člena),
- pri posegu v okolje ne upošteva predpisanih pogojev (3.
odst. 8. člena).

24. člen

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

Javni zavod ima statut, v katerem podrobneje določi način
poslovanja in sprejemanja odločitev. Sprejme ga svet zavoda,
veljati pa začne, ko z njim soglaša vlada.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

25. člen
Minister podeljuje koncesije za rabo delov naravnih vrednot
ali celotnega parka na podlagi javnega razpisa s koncesijskim
aktom.

29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna
v nasprotju s prepovedmi iz prvega odstavka 9. člena tega
zakona.

Koncesijski akt mora biti oblikovan na podlagi 23. člena
zakona o varstvu okolja. Pogodba o koncesiji se sklene za
določen čas z možnostjo za razveljavitev, če koncesionar ne
spoštuje pogojev, določenih z zakonom, aktom o koncesiji in
pogodbo.

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

V postopku podeljevanja koncesije se smiselno upošteva 24.
člen zakona o varstvu okolja.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

Dejavnost koncesionarja je omejena z varstvenimi režimi po
tem zakonu.

30. člen
V. NADZOR

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez
soglasja pristojnega ministra opravlja posege v prostor (2.
odst. 9. člena).

26. člen
Izvajanje določil tega zakona inšpekcijsko nadzorujeta
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

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

Zakonitost dela javnega zavoda nadzoruje ministrstvo.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

27. člen

31. člen

Izvajanje prepovedi, ki so določene na območju parka, neposredno nadzoruje nadzorna služba, ki je organizirana v javnem zavodu.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna
v nasprotju s prepovedmi iz 10. člena tega zakona (1. odst. 10.
čl.)

Naloge nadzorne službe so:
- neposredno spremljanje stanja v parku in v vplivnem
območju parka;
- stalen nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov v parku;
- ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz
tega zakona ter obveščanje pristojnih inšpektoratov;
- izrekanje denarnih kazni v primerih iz 34. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

Naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo naravovarstveni nadzorniki, ki so za opravljanje tega dela posebej usposobljeni.

32. člen

Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in legitimacijo.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
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prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez dovoljenja pristojnega ministra raziskuje in snema na območju
naravnih spomenikov (2. in 3. odst. 10. člena).

37. člen
S tem zakonom določeno zavarovano območje parka, nepremičnine in oprema, namenjeni obisku parka, ki so v družbeni
oziroma javni lastnini, postanejo z uveljavitvijo tega zakona
javna lastnina Republike Slovenije.

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

38. člen

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka.

Vlada ustanovi javni zavod v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
39. člen

33. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če pri dovoljenih posegih na območju kulturnih spomenikov v parku ne
upošteva varstvenega režima iz 11. člena tega zakona.

Podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana pred izdelavo
otvoritvene bilance po Zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij izloči nepremičnine na območu parka in naprave, ki
se uporabljajo ob obisku Škocjanskih jam, iz svojih sredstev
v breme družbenega kapitala in jih s pogodbo prenese na
javni zavod v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

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

Do prenosa nepremičnin na javni zavod jih mora podjetje
upravljati kot dober gospodar.

34. člen

40. člen
Občina Divača prenese v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona na javni zavod vsa kmetijska zemljišča in gozdove
v družbeni lasti, za katere ne velja obveznost prenosa na
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in druga zemljišča
v družbeni lasti, ki so na območju parka.

Pristojni republiški inšpektor, policist in naravovarstveni nadzornik takoj na kraju samem izterjajo denarno kazen za lažji
prekršek, ki nastane s kršitvijo 13., 15., 21. in 22. točke prvega
odstavka 9. člena ter 5., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 10.
člena tega zakona.

41. člen

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznujeta za lažji prekršek iz prvega odstavka pravna oseba in posameznik, ki storita
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Nepremičnine iz 39. in 40. člena tega zakona popiše ministrstvo na podlagi podatkov občine Divača in podjetja Hoteli,
turizem in gostinstvo Sežana v 45 dneh po uveljavitvi tega
zakona.

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznujeta za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki storita
dejanje iz prvega odstavka.

42. člen

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana oziroma njegov
pravni naslednik ima ob izpolnjevanju razpisnih pogojev
prednostno pravico do podelitve koncesije za opravljanje
gostinske in turistične dejavnosti v parku.

35. člen
Vlada najkasneje v osmih mesecih po uveljavitvi tega zakona
predpiše primere in pogoje pod katerimi je mogoče izjemno
izvajati posege v okolje na vplivnem območju (3. odst. 8.
člena).

Prednostna pravica iz prejšnjega odstavka preneha, ko se
podjetju povrne ugotovljena višina vloženih sredstev v nepremičnine in naprave v parku, ki jih je podjetje preneslo na javni
zavod.

36. člen

43. člen

Minister najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona določi ali predpiše:

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o zavarovanju Škocjanskih jam (Ur. I. SRS, št. 17/80, 11/81 in Ur. I.
RS, št. 47/90).

- podrobnejše pogoje za priznanje odškodnine ter merila za
določitev višine in oblike odškodnine (4. odst. 14. člena);
- podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev, merila in
postopke razdeljevanja sredstev ter odločanje o njihovem
razdeljevanju (2. odst. 23. člena);
- podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenj za snemanje na
območju naravnih spomenikov v parku (3. odst. 10. člena).

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji, dne 16.2.1995
opravil prvo obravnavo predloga zakona o regijskem parku
Škocjanske jame in sprejel predloženo besedilo kot primerno
podlago za pripravo zakona za drugo obravnavo.

vito in sistemsko predstavljene v gradivu »Ustanavljanje in
varovanje naravnih parkov v Sloveniji«, ki ga predlagatelj
pošilja v obravnavo v Državni zbor, na podlagi sklepov in
stališč sprejetih ob prvem branju predloga zakona.

Državni zbor je predlagatelju naložil, da pripravi besedilo
predloga zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči in
sklepi, ki jih je sprejel ter da prouči in upošteva pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

I.
Zaradi pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Državnega zbora k predlogu zakona o regijskem parku Škocjanske jame. predlagatelj dodatno utemeljuje predložene rešitve v tistem delu, ko predlagana ureditev temelji na posebnostih statusa naravnih znamenitosti in zahteva zato prilagojeno
obravnavanje.

V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki in dopolnitve predloga zakona, ne pa redakcijski popravki ter jezikovne
izboljšave. Obrazložitev tudi ne vsebuje podrobnih vsebinskih
utemeljitev uporabljenih sistemskih rešitev, ker so le te celoporočevalec, št. 39
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tejše takrat, ko so nepremičnine v zavarovanem območju
v javni lastnini države. Zaradi tega predlagatelj ocenjuje, da je
v primerih, ko se država odloči, da je naravna znamenitost
državnega pomena in s tem prevzame odločanje o njenem
zavarovanju v svojo pristojnost ter tudi zagotavlja sredstva za
zavarovanje in upravljanje te naravne znamenitosti utemeljeno, da se stvari v družbeni lastnini lokalnih skupnosti na
tem območju prenese neodplačno v javno lastnino države.
Nekonsistentna bi bila rešitev, da mora država zagotavljati
sredstva za varstvo naravne znamenitosti, celoten dohodek
od koncesije pa bi pobirala lokalna skupnost na podlagi
lastništva v smislu 21. člen zakona o varstvu okolja. Ta določa,
da podeljujeta država in lokalna skupnost koncesijo na
naravni dobrini, ki je v njuni lasti usposobljenemu koncesionarju.

Ustava Republike Slovenije določa v 73. členu, da je vsakdo
dolžan skladno z zakonom varovati naravne znamenitosti in
redkosti ter, da država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Na področje varstva in
skrbi za naravno dediščino posegata sedaj dva zakona Zakon
o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93) in Zakon o naravni in
kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št. 1-3/81, 42/86, 8/90 in U. I. RS,
št. 26/92). Zakon o varstvu okolja je novejši predpis in že
izhaja iz sedanje ustavne ureditve. To je zakon, ki vzpostavlja
celovit sistem varstva okolja in odkazuje pri varstvu naravnih
vrednot na ureditev v posebnem zakonu. To področje je sedaj
že urejeno v zakonu o naravni in kulturni dediščini, ki ga je
potrebno še uskladiti z Ustavo Republike Slovenije. V omenjenem primeru gre sicer res za »lex specialis« glede na zakon
o varstvu okolja, ki pa je glede na zakona o naravni in kulturni
dediščini novejši predpis.

Predlog zakona ne posega v uveljavljeno ureditev koncesije
na naravni dobrini po zakonu o varstvu okolja, s čimer jo
ohranja v veljavi za ta primer, ker tu ni izkazana potreba po
posebni ureditvi. Lokalna skupnost participira na dohodku od
koncesije, ki jo država podeli za izkoriščanje neke naravne
dobrine na njenem območju. Zaradi tega je lastnina na nepremičninah v območju naravne znamenitosti, ki /o razglaša in
s tem prevzema zanjo vso odgovornost država, za lokalno
skupnost kot pravni naslov za pridobivanje dohodka nepotrebna, saj v vsakem primeru participira na deležu dobička od
koncesije.

Rešitve, vsebovane v predlogu zakona, izhajajo iz omenjenih
predpisov, vendar že delno upoštevajo specifične zahteve
varstva naravnih vrednot, ki jih bo sistemsko razrešil poseben
zakon. Za varstveno kategorijo naravnih parkov so predlagane sistemske rešitve prikazane v gradivu »Ustanavljanje in
varovanje naravnih parkov v Sloveniji«.
Zakon o varstvu okolja zajema pretežno vsebino pojma
naravne dediščine v opredelitvi pojma naravnih vrednot. Teh
ni mogoče enačiti z naravnimi dobrinami, ki so širši pojem, saj
vključujejo še naravne vire in naravno javno dobro. Naravne
znamenitosti, ki jih opredeljuje zakon o naravni in kulturni
dediščini, se pojmovno skladajo z zavarovanimi naravnimi
bogastvi po zakonu o varstvu okolja, vendar je zavarovano
naravno bogastvo širši pojem saj zajema lahko tudi naravne
vire. Zakon o naravni in kulturni dediščini temelji na sistemskih rešitvah starega pravnega sistema ter obravnava občino
še kot temeljno družbeno politično skupnost in ji zaradi tega
nalaga primarno skrb za naravno in kulturno dediščino ter
pristojnost za razglašanje naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov. Vendar pa je že ta zakon določil, da je v izključni
pristojnosti države razglašanje narodnih in regijskih parkov
ter vseh spomenikov in znamenitosti velikega ali izjemnega
pomena za državo. Zakon o varstvu okolja je pri določitvah
pristojnosti za varstvo okolja v celoti ter naravnih vrednot in
zavarovanih naravnih bogastev še posebej dosleden in prvenstveno določa državo, kot tisto, ki je glede na kompleksnost
problematike, daljnosežnost posledic ogrožanja, sprejetih
mednarodnih obveznosti ter posledičnih finančnih obveznosti, dolžna skrbeti za naravne vrednote in zavarovana naravna
bogastva (naravne znamenitosti) državnega pomena.

II.
V zvezi s stališči in sklepi Državnega zbora, ki so upoštevani
ter z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Državnega zbora, so v predlogu za drugo obravnavo narejene
naslednje spremembe in dopolnitve prvotnega besedila:
Predlagatelj je upošteval stališča in mnenja k rešitvi, ki jo
vsebuje predlog zakona, ko določa vplivno območje parka.
Besedilo 3. člena predloga zakona je dopolnil tako, da je vanj
vnesel meje vplivnega območja parka. Zaradi značilnosti kraške pokrajine in velikega pomena, ki ga ima na park količina
in kakovost vode v Reki, je določitev vplivnega območja parka
v porečju Reke, kot nekakšne tamponske cone parka, utemeljena. Vplivnega območja parka pa ni mogoče enačiti z zavarovanim območjem, ker samo po sebi nima lastnosti zavarovanega območja.
Predlagatelj pojasnjuje v zvezi s konkretno pripombo Sekretariata, da je naselje Matavun sicer res tipično kraško naselje, ki
se nahaja v zavarovanem območju. Spomeniško varstveni
pomen tega naselja pa je v primerjavi z drugima dvema
Škocjanom in Betanjo, bistveno manjši ter ne zahteva tako
strogega varstva. V območjih naselbinskih spomenikov niso
dovoljene nobene novogradnje, prenavljanja so dovoljena le
v tradicionalnem slogu po ureditvenem načrtu ter na podlagi
konservatorskih smernic. Namen razglasitve za naselbinski
spomenik je ohranitev naselja v obstoječem stanju. Ob že
omenjeni strokovni oceni potrebe varstva, je predlagatelj upošteval tudi potrebe tamkaj živečega prebivalstva po razvoju
kraja in zagotovitvi normalnih življenskih pogojev ter zaradi
tega naselja Matavun ni predlagal v najstrožje zavarovanje.
Potrebe varstva so namreč strokovno zadovoljivo rešene že
s predlagano rešitvijo, to je z razglasitvijo posameznih objektov v naselju Matavun za kulturni spomenik, s čimer bodo
najvrednejši objekti ustrezno zavarovani.

Pristojnost države, za zavarovanje regijskega parka kot
naravne znamenitosti, je torej nesporna že po sedanji zakonodaji glede na varstveno kategorijo regijskega parka, še posebej pa tudi zato, ker so Škocjanske jame tudi zavoljo mednarodnega statusa nedvomno znamenitost velikega in izjemnega pomena za državo.
V pristojnost lokalnih skupnosti sodijo torej samo tiste
naravne vrednote oziroma zavarovana naravna bogastva
(naravne znamenitosti), ki so lokalnega pomena. Po opredelitvi 2. člena zakona o varstvu okolja so zadeve lokalnega
pomena tiste, ki so, izvirajo ali lahko izvirajo samo iz območja
lokalne skupnosti, njihov obseg ali vpliv pa ne presega njenih
meja in jih lokalna skupnost lahko samostojno ureja, organizira, upravlja, nadzira, prepreči, financira, spodbuja ali drugače skrbi zanje, nanašajo pa se med drugim zlasti na
naravne dobrine, ki so v lasti lokalne skupnosti ali so lokalnega pomena.

Zaradi tehničnih težav objave topografskih in preglednih
katastrskih kart, ki bi jih bilo treba, če bodo opredeljene kot
priloga zakona, objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije,
je predlagano, da se karte območja parka in posameznih
kulturnih in naravnih spomenikov v merilu 1:5.000 iz prvega
odstavka 7. člena in predloga zakona, opredelijo kot sestavni
del zakona in so na vpogled pri ministrstvu, pristojnem za
naravo. Kot prilogo zakona je moč določiti samo topografsko
karto v merilu 1:25.000, iz drugega odstavka 7. člena predloga
zakona, kjer so določene meje parka in karto v merilu
1:100.000, iz tretjega odstavka istega člena, kjer so določene
meje vplivnega območja parka. Tehnično neizvedljivo namreč
je, da bi se karte v merilu 1:5.000 objavile v rednih izdajah
Uradnega lista Republike Slovenije. Zaris območja parka in

V predlogu zakona je dosledno izpeljana usmeritev, da je
dolžan tisti, ki naravno znamenitost zavaruje tudi zagotavljati
pogoje za njeno delovanje. Država torej s sprejemom predlaganega zakona prevzema tudi obveznosti finansiranja varstva
tega zavarovanega območja ter potrebuje zato tudi finančna
sredstva.
Vzpostavljeni varstveni režimi na zavarovanem območju
veljajo ne glede na lastnino na stvareh, ki so predmet zavarovanja in zavezujejo vsakokratnega lastnika k ustreznemu ravnanju. Iskustveno pa je ugotovljeno, da je varstvo najučinkovi51
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posameznih kulturnih spomenikov ter naravnih znamenitosti
na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5.000, je v predlogu zakona že predviden.

strukture podzemne jame ali pa zunaj jame služijo obisku
Škocjanskih jam in so bile v ta namen tudi zgrajene (sprejemni center). Infrastrukturo v podzemni jami pa je potrebno
obravnavati glede na jamo kot pritiklino, ki služi glavni stvari
ter mora zato tudi deliti usodo glavne stvari. Stavba, ki jo
podjetje Hoteli, turizem in gostinstvo, Sežana tudi izloča iz
svojih sredstev v breme družbenega kapitala in prenaša na
državo skupaj z nekaj zemljišči, predstavlja v naravi sprejemni
center, ki služi sedaj obisku podzemne jame, v bodoče pa bo
služil obisku parka ter izvajanju varstvenih, izobraževalnih,
raziskovalnih ter drugih v zakonu določenih dejavnosti, ki jih
bo kot javno služno opravljal javni zavod.

Predlagatelj je v 7. členu upošteval pripombo Sekretariata ter
določil, da pristojna upravna enota z izdajo ugotovitvene
odločbe v upravnem postopku vzpostavi potreben pravni
temelj za vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga izvede vpis
po uradni dolžnosti, ko prejme pravnomočno odločbo s strani
upravnega organa.
V 8. členu so upoštevana stališča Državnega zbora tako, da se
zaradi potreb zavarovanega območja, v vplivnem območju
parka prepovedujejo oziroma omejujejo določeni škodljivi
posegi v okolje, ki bi lahko poslabšali obstoječe stanje okolja
v parku. Predvsem je prepovedano spreminjati vodni režim
Reke ali kakovost vode. V ostalem pa veljajo v vplivnem pasu
enaki standardi kot veljajo za celotno državo glede emisij
v vodo, tla ali zrak.

Primerjava s potrebami drugačnega lastninjenja družbenega
premoženja nepremičnin podjetij, ki opravljajo turistično
dejavnost in se nahajajo na območju Triglavskega narodnega
parka, tu ni možna, ker gre za popolnoma drugačne namene
tako izgradnje kakor tudi izkoriščanja teh objektov. V primeru
Škocjanskih jam je uporaba namenska zaradi potreb varstva
in izkoriščanja podzemne jame in bodočega parka. Podjetja,
ki imajo na območju Triglavskega parka nepremičnine namenjene turistični dejavnosti, opravljajo tam svojo običajno turistično dejavnost ter niso v neposredni vzročno posledični
zvezi s parkom samim. Obstoj parka ni neposredno odvisen
od teh nepremičnin, namenjenih turistični ponudbi, ki v svoji
prvinski gostinsko turistični funkciji omogočajo razvoj specifičnega planinskega turizma.

Predlog zakona ne posega v obstoječe zakonito pridobljene
pravice nosilcev posegov v prostor, ki spoštujejo določena
pravila ravnanja v skladu s podzakonskim predpisi, izdanimi
na podlagi zakona o varstvu okolja. Predvideno pa je, da se bo
s predpisom ministra določilo pogoje pod katerimi se lahko
opravljajo drugi posegi v prostor, ki pomenijo tveganje za
okolje ali nevarnost za okolje in lahko vplivajo na park. Morebitne dodatne stroške, ki bi jih imeli investitorji pri takih
dovoljenih posegih v prostor bi nadoknadili z zagotovitvijo
prednostne pravice pri podeljevanju kreditov pri Slovenskem
ekološkem skladu in Stanovanjskem skladu Republike Slovenije ter pri pridobivanju namenskih sredstev javnega zavoda.
Predlagatelj ocenjuje, da predlagana rešitev ne bi povzročila
dodatnih stroškov, ker ne posega v pridobljene pravice.
Predlagatelj je določila o odškodninah podrobneje opredelil
tako, da je v besedilu predloga zakona ločeno navedel nadomestila in odškodnine ter vzpostavil kot pravni standard
pojem gospodarjenja ter objektiviziral odločanje ministra
z obveznim strokovnim mnenjem. Pristojni minister je dolžan
pri določitvi višine in oblike odškodnine, ki jo določi v skladu
s podzakonskim predpisom Vlade RS, kjer so podrobneje
določeni pogoji za priznanje nadomestil in odškodnin ter
merila za določitev višine in oblike, upoštevati tudi morebitne
bodoče dobičke, kijih bo posledično zaradi razglasitve parka
ter njegove promocije imel predlagatelj odškodninskega zahtevka. Glede pravne varnosti pa predlagatelj pojasnjuje, da je
v predlogu zakona določena pristojnost ministra za določitev
odškodnine pravzaprav ugodnost za predlagatelja, ki mu
v primeru, da z odločitvijo ni zadovoljen, še vedno preostane
civilna pot pravde.

Predlagatelj ocenjuje, da delavci podjetja Hoteli, turizem in
gostinstvo, Sežana ne bodo prikrajšani zaradi deleža družbenega premoženja, ki ga mora podjetje izločiti pred lastninjenjem, ker je premoženje podjetja dovolj veliko, da bodo lahko
udeleženi pri lastninjenju preostalih družbenih sredstev.
Predlagana rešitev pa ne predstavlja novega modela lastninjenja, temveč le zagotavlja ohranitev obstoječih namenskih
sredstev za delovanje naravnih znamenitosti v njihovi osnovni
funkciji ter zagotavlja državi, da bo lahko z lastnino na teh
nepremičninah učinkovito nadzirala in usmerjala razvoj parka
ter zagotavljala domačemu prebivalstvu možnosti razvoja.
Predlagatelj je proučil stališče o možnosti ustanovitve posebnega sklada za Škocjanske jame, vendar meni, da ustanovitev
posebnega sklada zgolj za finansiranje dejavnosti varstva
regijskega parka Škocjanske jame ni primerna rešitev. Predlagatelj je v ta namen v predlogu zakona že predvidel rešitev.
Del dohodka, ki ga zavod pridobiva iz vstopnin, donacij,
s koncesijami ter s plačili za upravljanje z nepremičninami, je
vezan na namensko porabo teh sredstev za posebne,
v zakonu določene namene. Ti nameni so poleg drugih tudi
izplačila subvencij in dotacij fizičnim osebam, lastnikom
nepremičnin, ki niso upravičeni do odškodnin po 14. členu
predloga zakona in za pospeševanje usklajenega razvoja
zavarovanega območja. Pri odločanju o porabi teh sredstev
bodo preko svojih predstavnikov v organu upravljanja sodelovali tudi predstavniki vaških skupnosti Škocjana, Matavuna in
Betanje.

Zahtevana natančnejša razmejitev med inšpekcijskim nadzorom in nadzorom, ki ga opravlja nadzorstvena služba, organizirana v javnem zavodu, je dosežena z določitvijo nalog nadzorne službe. Iz njih je jasno razvidno, da nadzorna službi vrši
spremljanje stanja na terenu in neposredni nadzor nad prepovedmi v parku, ugotavlja dejansko stanje ter obvešča pristojne inšpektorje o ugotovljenih kršitvah. Poleg tega pa ima
v določenih primerih tudi pristojnost izrekanja mandatnih
kazni.

Predlagatelj je preveril predlagano višino kazni v kazenskih
določbah in meni, da jih ni smotrno zviševati. S tem, ko so
kazni določene z določitvijo minimuma, je prepuščeno
sodišču, da ob upoštevanju vseh značilnosti storjenega dejanja oblikuje kaznovalno politiko na tem področju. Stopnjevanje je doseženo že s tem, da je za nekatere lažje prekrške
predviden nižji minimum ter z možnostjo izrekanja mandatnih
kazni na mestu storitve prekrška.

V zvezi z 41. členom, kjer je bila podana variantna rešitev, je
predlagatelj upošteval odločitev Državnega zbora ter mnenja
Sekretariata in besedilo člena ustrezno'dopolnil tako, da
podjetju Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana ugasne prednostna pravica izkoriščanja koncesije, ko se mu skozi oprostitev plačila koncesije poplača ugotovljena višina vloženih
sredstev, ki jih je moral izločiti in prenesti na javni zavod, ki bo
upravljal s parkom.

Zakon o varstvu okolja določa v 19. členu, da se status
zavarovanega naravnega bogastva razglasi z zakonom, razen
če gre za naravno bogastvo lokalnega pomena. V tem primeru
se razglasi s predpisom lokalne skupnosti. Vsebinsko enako
določbo ima tudi zakon o naravni in kulturni dediščini, ki v 21.
členu določa, da Državni zbor razglaša kulturne spomenike
oziroma naravne znamenitosti velikega ali izjemnega pomena
za državo. Država lahko v skladu z veljavno ureditvijo v primeru, ko ugotovi, da je potrebno razglasiti in s tem zavarovati
kulturni spomenik aH naravno znamenitost velikega ali izjemnega pomena za državo, to stori tudi po predpisanem
postopku. Občina Sežana je sprejela Odlok o zavarovanju
Škocjanskih jam (Ur. I. SRS, št. 17/89, 11/81 in Ur. I. RS, št. 47/

Predlagatelj je ponovno proučil predlagano rešitev v zvezi
z lastništvom nepremičnin v regijskem parku Škocjanske
jame. V smislu zgoraj navedenih obrazložitev jo v predlogu
zakona ohranja. Ocenjuje namreč, da je v postopku lastninjenja družbenega premoženja, kjer gre za družbeno premoženje v funkciji varstva kulturnih spomenikov ali naravnih znamenitosti, utemeljeno zagotoviti prehod tega premoženja
v javno lastnino. Predlagatelj je to rešitev vgradil v predlog
zakona. Gre za sredstva v družbeni lastnini, ki so del infraporočevalec, št. 39
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90) na podlagi določil zakona o naravni in kulturni dediščini,
ker je bil takrat izkazan lokalni pomen naravne znamenitosti.
Ta odlok še vedno velja in določa način varstva naravne
znamenitosti Škocjanske jame kot zadeve lokalnega pomena.

z obstoječo ureditvijo pristojnost za varstvo naravne znamenitosti prešla z lokalne skupnosti na državo. Zato lahko le-ta
z zakonom kompetentno razveljavi občinski odlok o varstvu
Škocjanskih jam, ki ga je sprejela Občina Sežana. Predlagano
ureditev zahteva in utemeljuje tudi konsistentnost pravnega
reda in pravne varnosti v državi.

V konkretnem primeru je nesporno, da so Škocjanske jame
z uvrstitvijo v svetovno pomembno dediščino prerasle svoj
lokalni pomen. Država bo s tem zakonom pravno formalno
prevzela v svojo pristojnost zavarovanje regijskega parka
Škocjanske jame. S tem bo popolnoma legitimno in v skladu

Predlagatelj je upošteval tudi druge, pretežno nomotehnične
pripombe Sekretariata ter jih vključil v besedilo predloga
zakona.

BELEŽKE:
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
K PREDLOGU ZAKONA O REGIJSKEM PARKU
ŠKOCJANSKE JAME - DRUGA OBRAVNAVA

določen čas z možnostjo za razveljavitev, če koncesionar ne
spoštuje pogojev, določenih z zakonom, aktom o podelitvi
koncesije in koncesijsko pogodbo.

1. Amandma k 9. členu

V postopku podeljevanja koncesije se smiselno upošteva
zakon o varstvu okolja.
Dejavnost koncesionarja je omejena z varstvenimi režimi po
tem zakonu.«

1. V prvem odstavku se enajsta točka spremeni tako, da se za
besedico »kuriščih« črta besedilo do konca te točke.

Obrazložitev:
Predlagani amandma je potreben zaradi uskladitve podeljevanja koncesij s sistemskim predpisom - zakonom o varstvu
okolja. Podeljevanje koncesij za izkoriščanje parka se ne
ureja več s tem zakonom, urejalo se bo enako kakor za vse
druge naravne vrednote, po določilih zakonu o varstvu okolja.

Za enajsto točko se vstavi nova dvanajsta točka, ki se glasi:
»v gozdu je prepovedano uporabljati odprti ogenj;«
Oštevilčenje nadaljnjih prepovedi se ustrezno popravi.

4. Amandma k 34. členu

Obrazložitev:
S predlagano spremembo se besedilo prepovedi uskladi
z določili zakona o gozdovih v zvezi s pripombami Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V tretji vrstici prvega odstavka se besedilo»13., 15., 21. in
22.»nadomesti z besedilom »12., 14., 16., 22. in 23.»
Obrazložitev:
Zaradi predlagane spremembe pod točko ena amandmaja k 9.
členu, je potrebno ustrezno spremeniti določbo o izreku mandatne kazni.

2. V prvem odstavku se dvanajsta točka spremeni tako, da se
glasi:
»preko ozemlja parka prevažati nevarne snovi;«
Obrazložitev:
Prepoved, ki je v predlogu zakona določena v dvanajsti točki
9. člena se lahko tolmači kot dosledna prepoved prevažanja
nevarnih snovi v parku, kar bi lahko onemogočilo dovoz takih
snovi za potrebe prebivalcev v parku. S predlaganim amandmajem je predvidena jasnejša definicija prepovedi, ki določa,
da je prepovedan samo prevoz nevarnih snovi preko ozemlja
parka, ne pa njihov dovoz v park za potrebe tamkajšnjega
prebivalstva.

5. Amandma k 37. členu
Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nepremičnine in oprema v parku, ki so namenjene obisku
parka in so v družbeni oziroma javni lasti, postanejo z uveljavitvijo tega zakona lastnina Republike Slovenije.«
Obrazložitev:
Predlagani amandma je predvsem nomotehnične narave
zaradi pravnega dejstva, da je zavarovano območje parka
z dejstvom razglasitve postalo naravno javno dobro, v skladu
z določili zakona o varstva okolja in je zaradi tega ponovno
zakonsko določanje, da prehaja območje parka v lastnino
države nepotrebno.

3. V prvem odstavku se 17. točka spremeni tako, da se glasi:
»ubijati in loviti prosto živeče živali, razen nezavarovanih
lovnih vrst divjadi, ki jih je dovoljeno loviti pod pogoji, določenimi v zakonu, ter jih prenašati, zastrupljevati, zdrževati v ujetništvu ali vznemirjati;«
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se besedilo prepovedi vskladi
s pripombami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

6. Amandma k 39. členu

2. Amandma k 16. členu

Obrazložitev:
Zaradi velikega časovnega zamika od priprave predloga
zakona za prvo branje je bilo potrebno, zaradi interesov
podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja, izpeljati
pogodbeni prenos zadevnega premoženja na državo. Predlagano črtanje besedila ustreza sedanjemu pravnemu in dejanskemu stanju.

V prvem odstavku se v peti vrsti za besedo »kapitala« postavi
pika, nadaljnje besedilo do konca tega odstavka se črta.

1. V prvi točki se črta besedilo od besedice »parka»do podpičja;
Obrazložitev:
Predlagano črtanje besedila odpravlja prepodrobno in nepotrebno navajanje podlag za izdelavo predloga programa varstva in razvoja parka.

Na podlagi sklepov in stališč Državnega zbora sprejetih na 28.
seji dne 14. 2. 1995 k predlogu Zakona o regijskem parku
Škocjanske jame v prvem branju Vlada RS seznanja Državni
zbor s sistemskimi izhodišči organiziranja naravnih parkov
v Sloveniji in podaja v postopek obravnave gradivo

2. Črta se druga točka.
Obrazložitev:
Ker sodi opravljanje splošnih in posebnih strokovnih nalog
varstva dediščine v pristojnost strokovne organizacije je
potrebno opravljanje te dejavnosti črtati. Javni zavod ne bo
opravljal teh nalog varstva, ker za njihovo opravljanje niti ne
bo ustrezno strokovno ekipiran.

USTANAVLJANJE IN UPRAVLJANJE
NARAVNIH PARKOV V SLOVENIJI
1. UVOD

3. Amandma k 25. členu
Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:
»Država podeljuje koncesije za rabo delov naravnih vrednot
ali celotnega parka.

a) Pomen varstva narave
Varstvo narave, odgovornost in izziv

S koncesijskim aktom, ki je predpis Vlade, Vlada določi
pogoje pod katerimi se podeli koncesija.

Kljub temu, da je zaradi civilizacijskega razvoja tudi Slovenija
doživela velike posege v naravo in so negativne posledice
marsikje zelo očitne, ocenjujemo, da je še toliko ohranjena,
da bi s primernim načrtovanjem razvoja pretežni del njenega
ozemlja lahko tudi v prihodnje ostal sorazmerno naravno
ohranjen. To pomeni za Slovenijo svojevrsten izziv in odgovornost. Z uresničevanjem preudarnega, tako imenovanega
sonaravnega gospodarjenja z naravnimi dobrinami, bomo

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. O izbiri koncesionarja odloči Vlada z upravno odločbo.
S koncesijsko pogodbo koncendent in koncesionar uredita
medsebojna razmerja. Koncesijska pogodba se sklene za
poročevalec, št. 39
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lahko nam in zanamcem zagotovili enega odtemeljev narodne
identitete, istočasno pa tudi našo pozitivno razvidnost v širšem evropskem prostoru. Ne nazadnje je taka usmeritev podlaga za oživljanje tradicionalnih pa tudi novih gospodarskih
dejavnosti ter spodbuda za znanstveno in raziskovalno dejavnost ter zagotovilo za kvalitetno življenje.

1.3. MEDNARODNA IZHODIŠČA
a.) Mednarodni dokumenti
Temeljni mednarodni dokumenti
Prizadevanja za varstvo narave v Sloveniji temeljijo na modernih načelih varstva narave. Ti imajo odraz v mnogih sprejetih
dokumentih v svetu. Pomembnejši med njimi so:
* Svetovna strategija varstva narave (World Conservation
Strategy - IUCN, UNEP, WWF), ki je izšla leta 1980. Poudarja,
da človeštvo kot del narave nima bodočnosti brez njenega
ohranjanja, upoštevanja njenih procesov in varstva naravnih
virov. Strategija je uvedla tudi izraz trajnosten (sonaraven)
razvoj. V naslednjem desetletju je prerasla v nov dokument,
imenovan
* Skrb za Zemljo (Caring for the Earth - IUCN, UNEP, WWF
1991). Kot globalen dokument opozarja na široko paleto problemov, ki jih na Zemlji povzroča človek. Posebej pereče je
izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, siromašenje genskega
sklada planeta. Leta 1992 je bila v Rio de Janeiru sprejeta
deklaracija
* Agenda 21, ki v svojem 15. poglavju obravnava tudi varstvo
narave, istega leta pa je nastala tudi
Svetovna strategija za ohranjanje biološke raznovrstnosti
(Global Biodiversity Strategy). Prvo načelo tega dokumenta
določa, da je vsaka oblika življenja enkratna in zahteva spoštovanje človeštva.
Na ministrski konferenci v Luzernu (1993) je bila sprejeta
* Evropska strategija za varstvo narave (European Conservation Strategy), ki jo je pripravil Svet Evrope. Njene
glavne usmeritve so: sistematično razglašanje zavarovanih
območij, povečanje učinkovitosti pri upravljanju zavarovanih
območij in uveljavljanju instrumentov varstva, uveljavljanje
varstva narave zunaj zavarovanih območij ter spodbujanje
informiranosti, vzgoje in izobraževanja na področju varstva
narave. V letu 1994 pa je bil izdelan
* akcijski plan za zavarovana območja v Evropi - Parki za
življenje (Parks (or Life - IUCN), ki je hkrati nadaljevanje in
utemeljitev prejšnjih odločitev za bolj sonaravno življenje.

b) Trenutna pravna ureditev varstva narave v Sloveniji
Pravna ureditev
Država Slovenija je s sprejemom Zakona o varstvu okolja (Ur.
I. RS št. 32/93) postavila sistem varstva okolja. Z vpeljavo
splošnih načel in nekaterih konkretnih izhodišč varstva
narave je s tem zakonom postavljen eden od temeljev varstva
narave. Del področja varovanja narave ureja Zakon o varstvu
naravne in kulturne dediščine (Ur. I. SRS št. 1-3/81, 42/86, in
Ur. I. RS št. 8/90, 42/92). Delna določila o varstvu narave
vsebuje tudi več sektorskih zakonov (npr. Zakon o gozdovih),
najbolj konkretno odločitev države za varstvo naravne dediščine pa predstavlja zasnova varstva naravne dediščine v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana. Zaradi boljše sistemske pokritosti in izpeljave novih načel je v pripravi nov zakon,
ki bo celovito urejal varstvo narave in naravnih vrednot.
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja strategijo varstva
narave, ki bo med drugim določala tudi izhodišča za novo
zasnovo zavarovanih območij narave. Dokument bo Vlada
predložila v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.
1.1. CILJI VARSTVA NARAVE
Cilji varstva narave v Sloveniji
Varstvo zavarovanih območij narave, kamor sodijo tudi
naravni parki, je možno obravnavati samo v povezavi s temeljnimi izhodišči celotnega sistema, zato v nadaljevanju tega
gradiva predstavljamo tudi osnovno informacijo o varstvu
narave v Sloveniji
Varstvo narave zajema varovanje narave kot vrednote povsod
v vseh njenih pojavnih oblikah. Pri tem je najpomembneje
zagotoviti ohranitev samoniklih rastlinskih in živalskih vrst,
naravnih ekosistemov, posebnosti nežive narave in značilnih
krajinskih tipov. Cilji varstva temeljijo na spoštovanju vseh
oblik življenja in ohranjanju ter izboljšanju kvalitete življenja
ljudi.

b.) Sprejete, ratificirane aH podpisane mednarodne konvencije s področja varstva narave
Obvezujoče konvencije
Slovenijo kot državo že danes zavezujejo nekatere podpisane
in ratificirane konvencije s področja varstva narave, kot so:

Dolgoročni cilji celovitega varstva narave v Sloveniji so ohraniti samonikle (avtohtone) rastlinske in živalske vrste,
geotope, habitatne tipe, biocenoze in ekosisteme ter njim
lastne procese, naravne znamenitosti (nepremično naravno
dediščino), logiko razvoja vseh tipov krajine v skladu z naravnimi procesi in sonaravno človekovo rabo ter obnoviti prizadete naravne znamenitosti, habitate in ekosisteme.

• Konvencija o svetovni kulturni in naravni dediščini
(Pariz,1972 - ratificirana),
• Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot
gnezdišča močvirskih ptic (Ramsar, 1971 - ratificirana),
• Mednarodna pogodba s področja varstva Sredozemskega
morja (Barcelona, 1976)
• Alpska konvencija (Salzburg, 1991 - ratificirana), Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992 - podpisana).

Načini varstva narave
1.2. NAČINI VARSTVA NARAVE

c.) Mednarodne konvencije s področja varstva narave, ki jih
mora Slovenija vključiti v svoj pravni sistem

Za varstvo narave sta pri nas in v svetu uveljavljeni dve
temeljni obliki, ki ju je možno uporabljati ločeno ali sočasno
in usklajeno, in sicer: celovito varovanje narave z ustrezno
varstveno rabo, kar pomeni, da sta človekova dejavnost v njej
in raba naravih dobrin tolikšna in takšna, da se narava ohranja
v potrebnem ravnotežnem stanju in varovanje narave preko
sistema zavarovanja najpomemebnejših območij narave.

Bodoče vključevanje v mednarodni sistem varstva narave
Kot pogoj za enakopravno vključitev v večje evropske in
druge mednarodne zveze bomo v prvi vrsti morali sprejeti in
upoštevati še:

Na navedena načina se varujejo deli nežive narave, manjša ali
večja območja narave ter rastlinske in živalske vrste.

• Konvencijo o ohranitvi migratornih vrst prostoživečih živali
(Bonn, 1979)
• Konvencijo o varstvu evropske flore, favne in naravnih
habitatov (Bern, 1979)
• Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami
samonikle favne in flore (CITES - VVashington, 1973)
• Smernice Evropske skupnosti za varstvo vrst in habitatov
• Smernice Evropske skupnosti za varstvo ptičev

Varstvo narave bomo še naprej zagotavljali s kombinacijo
obeh oblik. Z vključevanjem ciljev varstva narave v odločitev
o prostorskem razvoju bomo zagotovili celovito varstvo
narave in opredelili zasnovo zavarovanih območij. Del te
zasnove je tudi sistem naravnih parkov.
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zakonodajah. Zaradi posebnosti posameznih držav je
dopustno in tudi priporočeno prepletanje posameznih kategorij in uvedba nacionalnega sistema zavarovanih območij
narave. Ta naj upošteva priporočila za mednarodno kategorizacijo. Tako je npr. narodni park lahko preplet dveh kategorij
in sicer II. za osrednje območje in V. za robno območje, pri
čemer je prevladujoča II. kategorija. Ob tem pa se znotraj
narodnega parka lahko pojavljajo še posamezna manjša
območja ali posamezne lokalitete kot naravni rezervati ali
drugi tipi zavarovanih območij. Pravzaprav vsi parki predstavljajo zbir vseh varstvenih kategorij ob eni prevladujoči.

1.4. CELOVITOST PRISTOPA K VARSTVU NARAVE
Razvojni vidik varstva narave
Odločitev za varstvo narave pomeni odločitev za sonaravni,
uravnoteženi razvoj, temelječ na načelu trajnosti, ki omogoča
varstvo strukture, funkcije in raznolikosti naravnih sistemov,
ohranitev ekosistemov, njihove pestrosti v vseh pojavnih oblikah, po drugi strani pa zagotavlja izboljšanje kakovosti človekovega življenja.
Ta cilj pa lahko dosežemo le, če je varstvo narave celovito in
če so naravovarstvena načela vgrajena v sisteme in
postopke vseh dejavnosti, ki posegajo v naravo (kot npr.
kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, turizem, urbani razvoj, promet, energetika, raziskovalna dejavnost, izobraževanje in
druge), kakor tudi s spoštovanjem vseh zgoraj omenjenih
konvencij, sporazumov In drugih dokumentov s področja
varstva narave.

Mednarodna skupnost je v celoti sprejela ta sistem kategorizacije. Na tej podlagi se pri Združenih narodih vodi seznam
zavarovanih območij, v katerem so vpisana tudi nekatera do
sedaj zavarovana območja v Sloveniji, ki izpolnjujejo kriterije
po IUCN sistemu kategorizacije. Slovenija ima svojo kategorizacijo, ki je primerljiva z mednarodnimi varstvenimi kategorijami, opredeljeno v Zakonu o naravni in kulturni dediščini.
Varstvene skupine so razdeljene na:
Slovenske kategorije

2. ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE

primerjava z IUCN
kategorijami
Slovenija
I., IV.
naravni rezervat
III.
naravni spomenik
II. ali HA, IV., V.
narodni park
regijski park / naravni parkV. ali V./I., II., IV.
krajinski park
V.

Zavarovana območja narave — eden od načinov varstva
narave
Ustanavljanje zavarovanih območij narave je ena od uveljavljenih oblik varstva narave. Parki, kot njihov sestavni del, so
institucije, ki v skrbi za prioritetno varstvo narave nudijo
mnoge, tudi ekonomsko upravičene prednosti sonaravnega
razvoja. Različne kategorije parkov so živi modeli, ki generirajo specifičen sonaravni razvoj. Ti nas na podlagi domačih
izkušenj in iz podobnih razmer v tujini utrjujejo v spoznanju,
da je znotraj njihovih meja mogoče vzpostaviti trajen sistem
rabe, ki omogoča ekonomskopreživetje, z vsenarodnega
vidika pa nas zadovoljujejo socialno, duhovno in estetsko ter
hkrati ohranjajo kulturno identiteto naroda.

država, lokalna skupnost
lokalna skupnost, država
država
država
lokalna skupnost, država

primerjava z IUCN
kategorijami
i., IV.
II. ali II./I., IV., V.
V. ali V./I., II., IV.
V.
pristojnost za. razglašanje
država, lokalna skupnost
lokalna skupnost, država
država
država
lokalna skupnost, država
* spomenik oblikovane narave (III.) ostaja v pristojnosti Ministrstva za kulturo.

2.1. SISTEM ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Naravni parki so sestavni del celovitega sistema zavarovanih
območij narave. Po definiciji, ki jo je osvojila Svetovna zveza
za varstvo narave (v nadaljevanju IUCN) in tudi naša naravovarstvena stroka, je zavarovano območje območje kopnega
ali morja, ki je posebej namenjeno varstvu in ohranitvi
biološke raznovrstnosti, skupaj z naravnimi in pripadajočimi
kulturnimi dobrinami in je upravljano preko zakonskih in
drugih ustreznih mehanizmov. Slovenija je polnopravna članica IUCN od maja 1993.

Dokončno pa bo sistem opredeljen v novem zakonu, ki bo
urejal varstvo narave in naravnih vrednot. Ta bo uredil tudi
vlogo in uporabo tako imenovanega biosfernega rezervata
(MAB) kot posebne oblike ekosistemskega varstva narave.

2.1.1. KATEGORIZACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Glede na zahtevo Državnega zbora v nadaljevanju prikazujemo vidike ustanavljanja in varovanja tistih zavarovanih
območij narave, ki jih zajema skupni pojem naravni parki.

varstvene kategorije
Zaradi poenotenja sistema zavarovanih območij narave v svetovnem merilu je IUCN glede na različne cilje in namene
(funkcije) zavarovanih območij narave izdelala enotne kriterije in merila ter sprejela priporočila za kategorizacijo zavarovanih območij. Ta so razvrščena v:
I. strogi naravni rezervat (varstvo divjine)
II. narodni park (varstvo ekosistemov ter duhovna in telesna
sprostitev in bogatitev človeka)
III. naravni spomenik (varstvo posebnih naravnih oblik-pojavov)
IV. zavarovano območje habitatov in vrst (aktivno varstvo
habitatov in vrst)
V. zavarovana krajina (varstvo krajine ter duhovna in telesna
sprostitev in bogatitev človeka)
VI. zavarovano območje naravnih virov (smotrna izraba
naravnih virov)

3. NARAVNI PARKI
Naravni parki:
narodni park
regijski park
krajinski park
V Sloveniji že uveljavljena razvrstitev naravnih parkov na
narodni park (II. in V. kategorija) regijski park (V. in II.
kategorija) in krajinski park (V. kategorija) je, kot je bilo že
navedeno, določena z zakonom o naravni in kulturni dediščini. Ta razvrstitev je primerna strokovna in pravna podlaga za
sistemsko ustanavljanje in delovanje naših bodočih parkov in
je skladna z uveljavljeno mednarodno kategorizacijo. Te kategorije zavarovanih območij kot obsežnejših biogeografskih
celot, poimenujemo s skupnim imenom naravni parki.

Poudariti je treba, da kategorizacija ne predstavlja vrednostne lestvice, temveč pomeni le razvrščanje po funkciji
zavarovanja.

* (Strokovna merila za izbiro kategorije naravnega parka so
navedena v prilogi 1, opis parkov in stanje na projektih pa
v prilogi 2 tega gradiva.)

Omenjena priporočila naj bi države upoštevale pri opredeljevanju kategorizacije svojih zavarovanih območij v nacionalnih
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3.1. USTANAVLJANJE IN DELOVANJE NARAVNIH PARKOV

3.2. UPRAVLJANJE NARAVNIH PARKOV

Proces ustanavljanja parkov

Izvajanje predpisane ureditve

Ustanavljanje naravnih parkov je fazni proces. Začne se
s strokovno utemeljitvijo naravovarstvenih razlogov za zavarovanje območja in zaključi s sprejemom akta o zavarovanju
ter s pooblastitvijo ali ustanovitvijo upravljalca naravnega
parka.

Bistveni element delovanja naravnih parkov je zagotavljanje
varstvenih ciljev preko upravljanja. Ustanovitelj z zavarovanjem prevzame tudi odgovornost za izvajanje predpisane ureditve. Zato mora zagotoviti njihovo upravljanje ali preko
samostojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo
s področja varstva narave, preko podeljene koncesije ali
preko državne direkcije za naravne parke.

Prostorski plan
Zaradi dejstva, da opredelitev območij, ki bodo zavarovana
kot naravni parki, predstavlja del odločitve o prostorskem
razvoju države, je nujna njihova primerna umestitev v državni
prostorski plan. Tako načrtovani naravni parki postanejo
sestavni det družbene odločitve o dogovorjenem razvoju
ustrezne rabe naravnih dobrin in usklajenega razvoja življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva.
Priprava naravovarstvenih strokovnih podlag za naravne
parke je v pristojnosti strokovnih služb varstva narave. Njihovo delovanje kot upravne in javne službe na področju
varstva narave zagotovlja država.

a.) Upravljalec
Zakon, ki bo urejal varstvo narave in naravnih vrednot bo
opredelil javno službo na področju varstva narave in način
opravljanja javne službe. Za upravljanje naravnih parkov bodo
predvidoma ustanovljeni javni zavodi oz. podeljene koncesije.
Za povezovanje in usklajevanje upravljalskih invarstvenih
nalog na državni ravni predvidevamo ustanovitev direkcije za
zavarovana območja v Ministrstvu za okolje in prostor.
Direkcija
Direkcija za zavarovana območja bo skrbela za ustanavljanje
in koordinacijo nacionalno dogovorjene mreže vseh možnih
oblik zavarovanih območij. V upravljalskem smislu bo skrbela
za manjša zavarovana območja in izvajanje parkovnih funkcij
ter bo delno prevzela tudi pristojnosti že obstoječih in nastajajočih javnih zavodov. Skrbela bo za vzpostavitev organizacijskih in izvajalskih mehanizmov, ki bodo zagotavljali učinkovito upravljanje zavarovanih območij in skupaj z javnimi
zavodi skrbela za pripravo upravljalskih načrtov. Pomembno
področje njenega dela je tudi skrb za sistemski pristop
k zagotavljanju spodbud, nadomestil in kompenzacij prebivalstvu znotraj zavarovanih območij in za promocijo javnega
zavedanja o pomembnosti zavarovanih območij.

Strokovne podlage
Naravovarstvene strokovne podlage za zavarovanje naravnega parka vsebujejo utemeljitve za opredelitev območij
(meje in coniranje) in usmeritve za varstvene režime. Predstavljajo eno od izhodišč za izdelavo akta o zavarovanju in
prednostno izhodišče za vse nadaljnje ustrezne prostorske
akte.
Strokovne podlage za zavarovanje morajo poleg naravovarstvenih podlag vsebovati tudi ostale sektorske strokovne podlage in morajo obsegati splošne varstvene zasnove, prostorske (coniranje) in druge usmeritve za dejavnosti ter varstveno
ureditev (režime) za zagotavljanje ustreznega razvoja na teh
območjih. Vse to predstavlja izhodišče za izdelavo pravnega
akta za razglasitev območja naravnega parka, ob istočasnih
organizacijskih in upravnih rešitvah.

Javni zavod
Javni zavodi, ki bodo oblika izvajanja javne službe varstva
parkov oziroma koncesionarji, bodo odgovorni za izpolnjevanje zastavljenih ciljev zavarovanja, ki jih bodo uresničevali
preko upravljanja na podlagi izdelanega in sprejetega upravIjalskega načrta parka. V okviru svojega delovnega področja
bo javni zavod zagotavljal izvajanje naravovarstvene nadzorne funkcije, spremljanje stanja, skrbel bo za raziskovalno
delo, pomembno za razvoj parka, za infrastrukturo parka,
izvajal bo informacijske naloge (informacija, interpretacija,
vodenje), skrbel bo za vzgojo in izobraževanje ter promocijo
območja in pridobival bo zemljišča ter sklepal druge dogovore z lastniki zemljišč in najemniki. Ker so naravni parki
območja posebnega načina urejanja prostora, bo javni zavod
zagotavljal ustrezno politiko rabe prostora zavarovanega
območja. Zelo pomemben del nalog javnega zavoda pa bo
tudi sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in preko njega
vključevanje lokalnega prebivalstva in lokalnih skupnosti
v upravljanje naravnega parka.

Raven zavarovanja
Pristojnost za zavarovanje območij naravnih parkov bo
z novim zakonom, ki bo urejal varstvo narave in naravnih
vrednot, razmejena na državo in lokalno skupnost glede na
pomen in velikost območja.
Akt o ustanovitvi
Akt o ustanovitvi in zavarovanju naravnega parka je zakon,
razen v primeru, ko zavarovanje opravi lokalna skupnost
s svojim predpisom na podlagi ustreznega zakona.
Z aktom o ustanovitvi se predvsem določi:
1. namen zavarovanja,
2. meje zavarovanega območja
3. varstvena ureditev in morebitna obveznost določitve
podrobnejšega varstvenega režima s posebnim aktom,
4. upravljalca, njegove pravice in obveznosti ter posebne
obveznosti, ki jih ima do določitve podrobnejšega varstvenega režima.

b.) Plan varstva in razvoja naravnega parka
Upravljalski plan
Za vsak naravni park bo ustanovitelj moral sprejeti dolgoročne razvojne usmeritve s svojim prostorskim planom, ki bo
določal njegov dolgoročni prostorski razvoj.

Olajšave, spodbude
Z ustanovitvenim aktom se v zvezi z odvzemom ali omejitvijo
pravic, ki izhajajo iz varstvene ureditve, ki določa možne
načine rabe oziroma omejuje lastninska pravica na nepremičninah in v določenih primerih je to omejevanje povezano
s pravico do nadomestila ali odškodnine.

Prostorski plan parka je izhodišče za izdelavo plana varstva in
razvoja naravnega parka (upravljalski plan), ki ga zagotovi
upravljalec, potrdi pa ustanovitelj.
Plan varstva in razvoja predstavlja konkretizacijo aktivnosti
(kaj, kje, kdo, na kakšen način, sredstva, roki), potrebnih za
dosego ciljev zavarovanja, ki pa so predvsem ohranitev
narave in sonaravni razvoj ekosistemov ter zagotavljanje
pogojev za delo in življenje domačinov. Ustanovitelj naravnega parka s sprejemom upravljalskega plana zagotovi izvajanje usklajene razvojne politike tega področja in vire financiranja.

Javna predstavitev
Pri pripravi akta je treba vključevati lokalne skupnosti, lokalno
prebivalstvo in širšo zainteresirano javnost, pred predložitvijo
konkretnega pravnega akta pristojnemu organu države oziroma lokalne skupnosti pa predstaviti temeljne rešitve predlaganega zavarovanja ter omogočiti njihov vpliv na zagotavljanje ustreznega varstva.
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c.) Vključevanje strokovne službe za varstvo narave
v upravljanje

Ekonomski rezultati gospodarjenja z naravnimi viri ter
z naravnimi parki se morajo vračati nazaj v območje.

Strokovna služba za varstvo narave pripravlja strokovne smernice za upravljanje zavarovanih območij, strokovno preverja
vključitev naravovarstvenih izhodišč v upravljalski plan in daje
mnenje ustanovitelju, daje soglasja oz. mnenja za posege
v naravnih parkih in sodeluje v postopkih za dodeljevanje
koncesij.

Zaradi svojih razvojnih prednosti morajo naravni parki postati
eden od modelov regionalnega razvoja ter eden od centrov
združevanja sredstev in usklajevanja dejavnosti, ki jih država
usmerja preko politike regionalnega razvoja.
5. LASTNINA IN NARAVNI PARKI

d.) Sodelovanje lokalnih skupnosti

a.) Lastnina
Vloga lastnine

Vključevanje strokovnih organizacij, lokalnih skupnosti in
drugih

Država lahko najbolje in najučinkoviteje zagotovi varstvo
naravnih parkov, ko je na območju parka vzpostavljena javna
lastnina ne glede na to, ali je titular država ali pa lokalna
skupnost. Pravice in dolžnosti lokalnih skupnosti v naravnih
parkih so opredeljene z ustavno določbo, da so lokalne skupnosti dolžne skrbeti za naravno in kulturno dediščino, kar
pomeni najmanj to, da lokalne skupnosti niso upravičene do
odškodnin zaradi varstvenih režimov v naravnih parkih.
Lokalne skupnosti so se dolžne vključevati v upravljanje
parka in po svojih finančnih močeh skrbeti za naravne parke
ne glede na ustanoviteljstvo.

Lokalne skupnosti sodelujejo pri upravljanju parka preko
svojih predstavnikov v organih upravljanja upravljalca in
z drugimi oblikami sodelovanja kot so npr. vključevanje
v izvajanje konkretnih programov varstva in razvoja parka.
e.) Sodelovanje drugih javnih služb, nevladnih organizacij in
fondacij
Sektorske javne službe (gozdarstvo, kmetijstvo, lovstvo,
vzgoja in izobraževanje, kultura, znanstveno raziskovanje in
druge) pripravljajo strokovne podlage s svojih področij in
sodelujejo pri izdelavi upravljalskega plana ter prispevajo
k izvajanju programa varstva in razvoja parka.

Ob temeljnem načelu, da veljajo varstveni režimi ne glede na
lastnino na stvareh, je obstoj zasebne lastnine v parkih dejstvo, ki ne ovira izvajanja režimov. Vendar pa ga podraži
zaradi morebitnih odškodnin in oteži zaradi načelnega spoštovanja parkovne ureditve in prisile, potrebne za njeno zagotavljanje.

Nevladne organizacije in fondacije sodelujejo pri ozaveščanju
javnosti, sodelujejo pri nepoklicnih službah parka in pri
finančnem podpiranju naravovarstvenih akcij v parku ter pri
upravljanju zavarovanih območij (koncesije).

Zaradi tega je potrebno vzpostaviti načelo, da je v javnem
interesu, da so čimvečje površine zemljišč na zavarovanih
območjih v javni lastnini. Država mora v ta namen zagotoviti
ustrezne pravne in druge mehanizme, od uveljavljanja predkupne pravice države in lokalnih skupnosti, odkupov, do
razlastitev v javnem interesu, kjer je le to nujno fjotrebno.

4. LOKALNO PREBIVALSTVO IN NARAVNI PARKI
Že v postopku ustanavljanja je treba rešiti čimveč vprašanj
v zvezi z načini izvajanja dejavnosti in rabe naravnih dobrin,
lastništva, nadomestili in stimulacijami za domače prebivalstvo. Zato je pri ustanavljanju novih zavarovanih območij
izjemnega pomena podpora lokalne in ostale javnosti. Domačinom je treba predstaviti in zagotoviti realizacijo primerjalnih
prednosti, ki jih imajo v zavarovanem območju tudi za lasten
razvoj in obstoj ter jim omogočiti, da postanejo neposredni
nosilci varstvenih interesov na zavarovanem območju.

Potreba po zastopanosti javne lastnine v naravnih parkih
upada glede na kategorizacijo, na območju narodnega parka
je največja, najmanjša pa na območju krajinskega parka.
Podeljevanje koncesij za izkoriščanje ali rabo posameznih
naravnih vrednot v naravnih parkih že okvirno ureja zakon
o varstvu okolja, dodelano pa bo v zakonu, ki bo urejal varstvo
narave in naravnih vrednot, pri čemer bo izhajal iz načela, da
bo koncesijo ne glede na titularja javne lastnine podeljeval
ustanovitelj parka. V primeru podeljevanja koncesije s strani
lokalne skupnosti pa bo potrebno soglasje države. Zaradi
zagotavljanja posebnega statusa parkov in vseh zavarovanih
območij, se predvideva vgraditev omejitev pri pridobivanju
lastninske in drugih pravic na nepremičninah za tujce v teh
območjih. Merila bodo določena v zakonu, ki bo urejal varstvo
narave in naravnih vrednot.

V naravnih parkih je treba zagotoviti državno sprejeto strategijo varstva narave kot temeljno usmeritev pri planiranju in
izvajanju nacionalnih programov posameznih državnih resorjev.
S politiko sonaravnega razvoja zagotavlja institucija parka
temeljne razvojne interese lokalnega prebivalstva. Posebni
status naravnega parka kot nacionalno pomembnega
območja pomeni hkrati tudi posebno nacionalno skrb za
pogoje življenja lokalnega prebivalstva na območju parka.
Zato je potrebno vzpostaviti usklajen sistem pravnih, ekonomskih, davčnih socialnih in drugih mehanizamov za podporo in
uresničevanje take politike do lokalnega prebivalstva.

b.) Lastninjenje
Principi lastninjenja
Pridobitev statusa zavarovanega območja naravnega parka
pomeni za to območje vzpostavitev posebnega pravnega
režima, ki velja za vse vrste stvari, ne glede na lastninsko
stanje in se kaže predvsem v omejitvah lastninskih pravic,
zakoniti predkupni pravici države in občine ter v prepovedi
prehoda iz družbene oziroma javne lastnine. Zaradi te omejitve bo v skladu z določili Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS št. 55/92, 7/93 in 31/93) verjetno ostalo
v družbeni lastnini še nekaj premoženja. V tem primeru bo
njen prehod v javno lastnino izveden z zakonom, ki bo urejal
varstvo narave in naravnih vrednot, načelo ohranitve teh
stvari v javni lastnini pa se že upošteva pri posamičnih razglasitvenih aktih državnega nivoja.

Vzpostavitev konkretnega sistema podpore pogojev za delo in
življenje lokalnega prebivalstva na območju naravnega parka
naj obsega predvsem rešitve za:
Konkretni ukrepi
• zaustavitev upadanja števila lokalnega prebivalstva,
• usposabljanje domačega prebivalstva za vodenje in izvajanje novih dejavnosti, ki jih omogoča in prinaša park,
• zagotovitev pozitivne podpore za zaposlovanje lokalnega
prebivalstva,
• zagotovitev socialnih servisov znotraj zavarovanega območja,
• vzpostavitev sistema kreditov in koncesij za opravljanje
parku primernih dejavnosti, zagotovitev, da lokalno prebivalstvo obdrži dohodek od turizma in drugih dejavnosti
• vzpostavitev sistema vzpodbud in nadomestil,
• zagotovitev sistema davčnih vzpodbud.
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Kjerkoli se pojavlja družbeno premoženje v funkciji varstva
zavarovanih območij ali drugih naravnih znamenitosti, je
treba načelno zagotoviti prehod tega premoženja v javno
lastnino. Pri tem pa je glede zemljišč ta usmeritev nujna,
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glede kapitala in objektov, ki služijo gospodarskim ali turistično—gostinskim dejavnostim, pa podvržena presoji v vsakem
posamičnem primeru posebej. Tako bodo namreč zagotovljeni pogoji za optimalno upravljanje zavarovanih območij.

REGIJSKI PARK
je namenjen predvsem ohranitvi naravnih ekosistemov, značilne krajine ter duhovni in telesni sprostitvi in bogatitvi človeka

6. FINANCIRANJE NARAVNIH PARKOV

KRAJINSKI PARK
je namenjen predvsem ohranitvi značilne krajine ter duhovni
in telesni sprostitvi in bogatitvi človeka

Načini financiranja
Ustanovitelj naravnega parka določi v ustanovitvenem aktu
temeljne vire financiranja za upravljanje naravnega parka. Ti
zagotavljajo njegovo neodvisnost delovanja (državni proračun, proračuni lokalnih skupnosti, lastni in drugi viri) in dopusti tudi druge neprofitne vire, ki lahko pripomorejo k delovanju parka (namenske fondacije).

CILJI
NARODNI PARK
• v kar najbolj nespremenjenem stanju ohraniti značilna
geološka in geomorfološka območja, življenjske združbe,
genske vire, rastlinske in živalske vrste
• zavarovati ekološko celovitost enega ali več ekosistemov
• vzdrževati ekološko stabilnost in biološko pestrost
• preprečiti tako rabo prostora, ki ni skladna z namenom
varovanja in ogroža prvobitnost narave oz. naravne krajine,
zavarovati naravno območje nacionalnega in mednarodnega
pomena za znanstveno-raziskovalni in izobraževalni namen
ter za duhovno bogatitev in telesno sprostitev človeka

Ustanovitelj mora preko proračuna zagotavljati sredstva za
delovanje upravljalca v višini, ki mu zagotavlja neodvisno
opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen oz. pooblaščen. To pomeni, da mu ni treba posegati v gospodarsko
izkoriščanje naravnih dobrin za osnovno dejavnost. Stopnja
zmožnosti samofinanciranja območja se zmanjšuje z večanjem stopnje varstvenega režima.

REGIJSKI PARK
• dolgoročno zavarovati in vzdrževati raznolikosti krajine,
geoloških in geomorfoloških oblik, ekosistemov in habitatov
ter z njimi povezanih vrst
• vzdrževati harmonično povezavo naravne in kulturne
dediščine in kontinuiteto tradicionalne rabe tal, gradbenih
tehnik ter socialnih in kulturnih oblik življenja
• preprečiti in odpraviti rabo tal in dejavnosti, ki niso
skladne z namenom varovanja
• omogočati znanstveno, izobraževalno in popularizacijsko
dejavnost, ki bo prispevala k seznanjanju prebivalstva z varstvom in kvalitetami območja in hkrati prispevala h kvaliteti
bivanja lokalnega prebivalstva

Lastni viri pa morajo temeljiti na takem sistemu samofinanciranja, ki na podlagi upoštevanja varstvenih režimov daje
upravljalcu možnost, da pridobiva namenska sredstva za vlaganja v parkovno in drugo infrastrukturo
7. ZAKLJUČEK
Potrebni ukrepi
Zaradi uresničevanja sistemske zasnove varstva naravnih parkov, predstavljenega v tem gradivu, je treba pripraviti in sprejeti:
- zakon, ki bo celovito urejal varstvo narave in naravnih
vrednot
- strategijo s programom varstva narave
- dopolnitve dolgoročnega prostorskega plana države
z novimi naravnimi parki
- zakone za razglasitve in zavarovanje najpomembnejših
območij narave.

KRAJINSKI PARK
• dolgoročno zavarovati in vzdrževati raznolikosti krajine,
geoloških in geomorfoloških oblik, ekosistemov in habitatov
in z njimi povezanih vrst
• ohranjati tradicionalno rabo tal
• vzdrževati harmonično povezavo naravne in kulturne dediščine
• zagotoviti trajnostne (sonaravne) oblike dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem), ki bodo dolgoročno prispevale
k blaginji lokalnih skupnosti
• preprečiti in odpraviti rabo tal in dejavnosti, ki niso
skladne z namenom varovanja

PRILOGA 1
STROKOVNA MERILA ZA IZBIRO KATEGORIJE
NARAVNEGA PARKA
IZBIRA KATEGORIJE

PRILOGA 2

NARODNI PARK
je s stališča narave najvrednejše območje države in vključuje
obsežno, naravno zaokroženo, pretežno prvobitno območje
z ekosistemi in naravnimi znamenitostmi velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.

NAČRTOVANI NARAVNI PARKI V SLOVENIJI
Naravovarstveno zavarovanje z različnim statusom varstva
V Republiki Sloveniji trenutno obsega nekaj nad 7% vsega
državnega ozemlja, kar pa je daleč pod tovrstnimi evropskimi
trendi, ki dosegajo do 20% zavarovanega državnega ozemlja,
v nekaterih pokrajinah pa je ta procent še večji.
Največ imamo zavarovanih majhnih območij ali lokalitet,
predvsem s kategorijo krajinskih parkov, ki so bili zavarovani
na občinski ravni. Na državnem nivoju sta bili dosedaj zavarovani le dve območji: Triglavski narodni park in Spominski
park Trebče (1981).

REGIJSKI PARK
je s stališča narave zelo vredno območje države, v nekaterih
predelih tudi z izjemnimi naravnimi pojavi in večjo pestrostjo
ekosistemov. To je zaokroženo območje prvobitne in kultivirane narave, ki povezuje v celoto značilno krajino in naravne
znamenitosti in ima v naravovarstvenem pogledu več kot
krajeven pomen, vendar predvsem glede na ohranjenost
narave ne izpolnjuje pogojev za narodni park.

Kot je bilo v gradivu že navedeno, so naravni parki sestavni
del celovitega sistema zavarovanih območij narave. S stališča
narave so to večja zaokrožena območja prvobitne in kultivirane narave, z izjemnimi naravnimi pojavi in pestrostjo ekosistemov. Ustanavljamo jih s ciljem, da bi dolgoročno ohranili
značilnosti nežive narave, rastlinske in živalske vrste skupaj
z njihovim življenjskim okoljem, kakor tudi pestrost človekove
kulturne tradicije vkoreninjene na teh območjih.

KRAJINSKI PARK
je območje s kvalitetnim prepletom naravne in kulturne dediščine, območje kultivirane narave, ki združuje značilno krajino
s sestavinami naravne in kulturne dediščine.
NAMEN
NARODNI PARK
je namenjen predvsem ohranitvi in proučevanju naravnih ekosistemov ter duhovni in telesni sprostitvi in bogatitvi človeka.
Obsega vsaj dva režima varovanja, strožji za osrednje
območje (II. kategorija) in blažji za robno območje (V. kategorija)

Značilnost Slovenije je velika naravna in prostorska raznolikost (veliko število živalskih in rastlinskih vrst, ekosistemov,
osnova pa je pestra geološka zgradba in raznoliki reliefni
pojavi) kar vse se odraža v različnih krajinskih tipih, ki so
prisotni v Sloveniji.
61

poročevalec, št. 39

Prav preko celovitega parkovnega varstva, s predlaganim
sistemom zavarovanih območij (regijski in krajinski parki)
lahko zagotovimo ohranitev najbolj značilnih in naravno ohranjenih območij, ki so predstavniki tipičnih naravnih celot in
dajejo Sloveniji razpoznavno mesto v svetu.

Stanje na projektu
Koordinator nalog v zvezi z ustanavljanjem Notranjskega
regijskega parka je bilo do sedaj podjetje AREA d. o. o. iz
Cerknice. Za navedeno območje je izdelanih največ strokovnih podlag, opravljeno pa je bilo tudi veliko promocijskega
dela. Projekt se nahaja v fazi izdelave detajlnega prostorskega
plana, ki bo predstavljal prostorske podlage za akt o zavarovanju.

Predlagani regijski parki so naslednji:
• Regijski park Kočevje - Kolpa
• Notranjski regijski park
• Regijski park Pohorje
• Kraški regijski park s Škocjanskimi jamami
• Karavanško - Kamniško - Savinjski regijski park

REGIJSKI PARK POHORJE
Opis območja

Predlagani pomembnejši krajinski parki so naslednji:
• Krajinski park Mura
• Krajinski park Kolpa
• Kozjanski krajinski park
• Krajinski park Ljubljansko barje
• Krajinski park Trnovski gozd

Pohorje je edino magmatsko metamorfno gorovje v Sloveniji
in temu primerne so tudi ekološke značilnosti, izoblikovanost
reliefa, vodovje ter seveda krajinske značilnosti. Na nepropustni kamninski podlagi se je izoblikoval značilen relief
slemen in kopastih vrhov ter najgostejši in najizdatnejši
sistem površinskih voda v Sloveniji. Posebnost Pohorja v ekološkem in krajinskem pogledu so travnata slemena - planje in
šotna barja z jezeri, ki so edinstvena vrednota kulturne in
naravne krajine ter življenski prostor redkih in ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst. Osnovno podobo dajejo Pohorju
gozdovi s pestro fitocenoško sestavo. Širše območje parka
vključuje tudi poseljena območja, ki jih odlikuje bogata kulturna dediščina in tipična kulturna krajina. Prvi predlogi
o zavarovanju segajo v leto 1920 (VVindischgraetzov pragozd
in pohorska barja), danes pa je zavarovano okoli 900 ha
površin, pretežno kot gozdni rezervati. Površina predlaganega parka znaša 43.000 ha, ožje območje pa meri 11.900 ha.

REGIJSKI PARK KOČEVJE - KOLPA
Opis območja
Park obsega zelo redko poseljeno kraško višavje med Krko in
Kolpo in sodi med največja strnjena gozdna območja v Sloveniji, pa tudi med najbolj ohranjene velike naravne predele
v srednji Evropi. Ohranjenih je še šest pragozdov. Območje se
posebej ponaša z vsemi avtohtonimi velikimi zvermi (volk,
medved, ris), ki potrebujejo za preživetje velika strnjena
območja. Kraška planota omogoča povezavo med alpskimi in
dinarskimi populacijami 'ivali ter se s prepadno steno prevesi
v največji slovenski rečni kanjonzgornje Kolpe, ki sodi med
najbolj ohranjene rečne ekosisteme pri nas. Na območju
potencialnega parka so bile prve gozdne površine izločene iz
gospodarjenja že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (pragozd Rajhenavski Rog-1892). Površina predlaganega parka
meri pribjižno 75.000 ha in ga pokriva 90 odstotkov gozdnih
površin. Že zaščiteni pragozdni in gozdni rezervati ter varovalni gozdovi v velikosti 5.000 ha predstavljajo osrednje
območje parka (II. kategorija IUCN).

Stanje na projektu
Za območje parka Pohorje so izdelane potrebne strokovne
osnove, ki nudijo zadosti kvalitetno osnovo za izdelavo akta
o zavarovanju območja za regijski park. V pripravi je izdelava
detajlnega prostorskega plana, ki bo predstavljal prostorske
podlage za akt o zavarovanju.
KRAŠKI REGIJSKI PARK S ŠKOCJANSKIMI JAMAMI

Stanje na projektu

Opis območja

Celoten projekt ustanovitve Kočevskega regijskega parka je
do sedaj vodil Zavod za gozdove, Območna enota Kočevje.
Strokovne osnove so bile izdelane do faze, ki je omogočila
izdelavo celovitega prostorskega plana območja (junij 1995)
in bo predstavljal prostorske podlage za akt o zavarovanju.
Poleg izdelave strokovnih podlag je bil velik poudarek v preteklih letih dan informiranju javnosti o ciljih zavarovanja in
vrednosti območja.

Območje predlaganega parka obsega Kras - apneniško planoto med Vipavsko dolino, Trstom ter slovensko Istro, ki je
dala ime kraškim pojavom. Posebnost območja so številne
jame in brezna, na zunaj pa je Kras prepoznaven po površinskem kraškem reliefu in tipični kulturni krajini z značilno
zasnovo naselij in arhitekturo. Znotraj območja se nahajajo
tudi Škocjanske jame, vpisane v seznam svetovne dediščine
pri UNESCO.

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

Stanje na projektu

Opis območja

Zakon o regijskem parku Škocjanske jame, ki predstavlja I.
fazo celotnega projekta Kraškega regijskega parka, je bil že
v prvi obravnavi na seji Državnega zbora Republike Slovenije.
Za ostalo območje so v izdelavi sektorske strokovne podlage,
ki bodo osnova za nadaljevanje II. faze projekta.

Predlagani Notranjski regijski park obsega zgornji del porečja
kraške Ljubljanice, ki je v slovenskem in evropskem merilu
enkraten sistem kraških ponikalnic in površinskih voda. Vključuje največje njene znamenitosti, kot so Cerkniško in Planinsko polje, Rakov Škocjan, Snežniško planoto, del Pivške
kotline, postonjsko in Križno jamo. Na območju najdemo
številne tipične in izjemne kraške pojave: reke ponikalnice,
presihajoča jezera med katerimi je najbolj znamenito svetovno pomembno Cerkniško jezero, kraška polja, edinstveno
udorno dolino Rakov Škocjan, preko 1000 jam in brezen ter
množico manjših kraških pojavov. V tem prostoru se prepletajo raznovrstni ekosistemi z veliko pestrostjo habitatov, ki
predstavljajo življenjski prostor številnih, tudi redkih, ogroženih in endemičnih rastlinskih in živalskih vrst. Gozdovi snežniško - javorniškega masiva tvorijo v povezavi s kočevskimi
gozdovi in gozdovi Gorskega Kotorja največji, strnjen, nenaseljen gozdni kompleks v srednji Evropi. Park vključuje tudi
izjemne kulturne znamenitosti in svojevrstno kulturno krajino,
ki priča o prisotnosti človeka na tem območju že od davnine.
Predlagani park meri okoli 76.000 ha.
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KARAVANŠKO - KAMNIŠKO - SAVINJSKI REGIJSKI
PARK
Opis območja
Zavarovano območje bo obsegalo območje Kamniško
- Savinjskih Alp, možna je tudi povezava s Karavankami.
Največja značilnost je naravno ohranjena in slikovita apneniška gorska skupina z globokimi ledeniškimi dolinami, kjer so
samotne kmetije s celki. Zamisli o zavarovanju segajo že v leto
1920, možno pa je zaokrožiti zavarovano območje s sosednjo
Avstrijo v bilateralni naravni park.
Stanje na projektu
Za omenjeno območje je potrebno dopolniti inventarizacijo
naravne in kulturne dediščine. Posamezne sektorske naloge
so že v izdelavi in bodo osnova za nadaljevanje projekta.
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kraški izviri Ljubljanice. Posebno pomembno pa je dejstvo, da
se tu nahaja križišče selitvenih poti ptic, med katerimi so tudi
redke in ogrožene, nekatere med njimi tukaj tudi gnezdijo.
Ljubljansko barje je za nekatere ptičje vrste še edini primeren
življenjski prostor v Sloveniji. Kot naravovarstvena posebnost
je Ljubljansko barje vedno bolj ogroženo z agromelioracijskimi posegi, pozidavo, predvsem pa s širitvijo infrastrukture
kot so ceste, komunalna deponija in drugimi neprimernimi
rabami.

KOZJANSKI KRAJINSKI PARK
Opis območja
Del območja je bilo zavarovano v letu 1981 kot Spominski
park Trebče. V danem primeru gre za razširitev in naravovarstveno nadgraditev zavarovanega območja, ki pomeni prostorsko, varstveno in razvojno zaokroženje celotnega
območja Kozjanskega, ki zaradi ohranjenosti kulturne krajine
ter številčnosti naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov ter posameznih izrazito ohranjenih ekosistemov, smiselno funkcionira kot krajinski park. Predlagani krajinski park
obsega vzhodni in osrednji del območja med Savo,Savinjo in
Sotlo v skupni površini 19.600 ha.

Stanje na projektu
Kot osnovo za akt o zavarovanju je za omenjeno območje
potrebno izdelati detajlni prostorski plan, poleg tega pa tudi
dopolniti valorizacijo naravne in kulturne dediščine. Posamezni deli so že razglašeni za naravne spomenike oz. naravni
rezervat.

Stanje na projektu

KRAJINSKI PARK TRNOVSKI GOZD

Za območje je potrebna dopolnitev strokovnih osnov naravne
in kulturne dediščine in ostalih potrebnih strokovnih osnov, ki
bodo osnova za izdelavo detajlnega prostorskega plana in
izdelavo akta zavarovanja.

Opis območja
V danem primeru gre za razširitev zavarovanega območja
oziroma povezavo treh obstoječih krajinskih parkov Čaven
- Trnovski gozd, Nanos in Zgornja Idrijca. Območje predstavlja zahodni pomol Dinarskega gorstva in ga imenujemo Visoki
kras. Predstavlja pomembno stikanje in prepletanje dinarskega in submediteranskega vegetacijskega območja. Je pretežno poraščeno z gozdom (jelovo bukovje), odlikuje pa ga
tudi izredna izoblikovanost površja z mnogimi kraškimi
pojavi. Predstavlja primeren življenski prostor velikih ogroženih vrst sesalcev in je pomembna migracijska povezava med
alpskimi in dinarskimi populacijami.

KRAJINSKI PARK KOLPA
Opis območja:
Park oblikujeta dve pomembnejši geografski in krajinski
enoti: dolina Kolpe in Veliko Bukovje. Glavna naravna znamenitost je reka Kolpa, osrednji belokranjski odvodnik, ki v celotnem toku teče po južnem obrobju Bele krajine. Reko v celotnem toku odlikuje čista voda ter naravni tok, ki ustvarja
številne brzice, manjša prodišča in biotopsko pestre rečne
rokave, najbolj slikovita pa je podoba rečne doline s strmimi
skalnimi stenami, visokimi od 20-50 m v treh okljukah. Tu je
eno največjih znanih gnezdišč sive čaplje pri nas. Posebnost
območja so tudi številne kraške jame in izviri ob Kolpi. Krajinske značilnosti parka poudarja tudi zakraselo gričevje Velikega Bukovja. Večino tega območja porašča gozd in steljniki,
ki pa se zaradi opuščanja steljarjenja zaraščajo. Predlagani
krajinski park obsega okoli 4400 ha površin.

Stanje na projektu
Za območje so v pripravi dopolnitve naravovarstvenih in drugih strokovnih podlag, ki bodo osnova za nadaljevanje projekta zavarovanja.
FINANČNI IN ČASOVNI VIDIK USTANAVLJANJA IN DELOVANJA NAČRTOVANIH NARAVNIH PARKOV

Stanje na projektu:

Kot je navedeno že v osnovnem gradivu, je bistveni element
delovanja naravnih parkov njihovo upravljanje, saj moramo
biti pri parkih pozorni ne samo na naravovarstveni, ampak
tudi na ekonomski in socialni vidik. Naravni parki morajo
postati način razvoja in pomeniti razvojno možnost, ki bo
zagotavljala dobrobiti tako lokalnemu prebivalstvu kot državi
v celoti. Izkušnje iz tujine nam kanejo, da so naravni parki
lahko in morajo biti tudi vir dohodka in ne le strošek države.
Vendar pa se ustanovitev parka ssprejemom akta o zavarovanju ne konča, ampak šele začne, saj je ustanavljanje parkov
dolgotrajen proces, ki se ga moramo zavedati že ob načrtovanju.

KRAJINSKI PARK MURA
Opis območja
Območje predvidenega krajinskega parka Mura obsega
poplavno območje reke Mure z logi, ki se večinoma nahajajo
znotraj visokovodnih nasipov na območju med Krogom,
Vučjo vasjo in Hotizo. Mura je regulirana in ne meandrira več,
kljub temu so ob visokih vodah ostale stalne poplave, ki
omogočajo ohranitev logov in sorazmerno stabilen ekosistem.
V obmurskem prostoru se nahajajo razmeroma dobro ohranjeni gozdovi kot prevladujoči ekosistemi, s posebno gozdno
združbo poplavnih logov. Na tem prostoru so tudi močvirni
travniki z najpomembnejšimi rastišči redkih rastlin, mrtvice
kot najvrednejši naravni element v Obmurju in prodišča, ki
sodijo med najbolj ogrožene habitate ne samo v Sloveniji,
ampak tudi v vsej Evropi. Vsi navedeni biotopi so tudi rastišča
zavarovanih, ogroženih in redkih rastlinskih in živalskih vrst.
Predlagano območje Krajinskega parka Mura meri 3749 ha.

Danes imata le Triglavski narodni park in Spominski park
Trebče svojega upravljalca (javni zavod), v ostalih območjih
krajinskih parkov pa ni neposrednega upravljalca.
Za regijske parke načrtujemo upravljanje preko javnih zavodov, ki bodo odgovorni za izvajanje zastavljenih ciljev varstva,
za ostala zavarovana območja in izvajanje parkovnih funkcij
v manjših območjih pa bi v upravljalskem smislu skrbela
Direkcija za zavarovana območja, ustanovljena v okviru Ministrstva za okolje in prostor.

Stanje na projektu

Ob sprejemu akta zavarovanja bi država morala zagotoviti
zagonska sredstva za delovanja upravljalca. V to sodi predvsem zagotovitev primernih prostorov za delovanje javne
službe in opremo službe z najnujnejšimi osnovnimi sredstvi
(avto, računalniki). Na podlagi ocene stanja obstoječih upravIjalcev parkov ocenjujemo, da bi za začetno delovanje regijskega parka zadostovala ekipa 5-7 zaposlenih, čas za vzpostavitev parka v polno funkcijo pa ocenjujemo na 3-5 let.
V tem času bi bilo potrebno s strani države zagotoviti
finančna sredstva za delovanje službe, ki bi se postopno
zmanjševala glede na stopnjo zmožnosti samofinanciranja
naravnega parka. Po 10 letih bi morali parki zagotavljati

Za območje je potrebna dopolnitev posameznih strokovnih
podlag, ki bodo osnova za izdelavo detajlnega prostorskega
plana parka in coniranje območja.
KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
Opis območja
Območje predlaganega parka obsega ravninsko dno, ki je
nastalo iz nekdanjega jezera, obdaja pa ga na jugu Kraški rob,
na severu pa Ljubljanska vrata. Posebnost območja so ohranjeni ostanki visokega barja z značilno floro in vegetacijo ter
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finančna sredstva za svoje delovanje predvsem iz svojih dejavnosti.
Groba ocena letno potrebnih sredstev za delovanje enega

javnega zavoda, brez upoštevanja zagonskih sredstev in sredstev, namenjenih posameznim varstvenim in upravljalskim
akcijam, je 11.000.000,00 - 15.500.000,00 SIT/leto.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

VARNOSTI

IN

ZDRAVJU

PRI

DELU

- EPA 1212 - prva obravnava

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njene predstavnice na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovale:

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 27. julija 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI
DELU,

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Tatjana PETRIČEK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovUVOD

okolja in konvencijo št. 161 o organiziranem izvajanju zdravstvenega varstva pri delu. Uskladitev naše zakonodaje s temi
konvencijami je neizogibna.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Veljavni zakon o varstvu pri delu je bil sprejet leta 1974 in nato
v letu 1986 dopolnjen in spremenjen, vendar so ostala
temeljna načela na izrecno zahtevo takratne skupščine
nespremenjena. Zakon ureja le tehniško-organizacijski del
varstva, medtem ko so vsa vprašnja, ki zadevajo medicinsko
stroko in zdravstveno zavarovanje, prepuščena ustrezni zakonodaji. Podobno je ločena ureditev invalidskega zavarovanja
v primeru poklicnih bolezni in nesreč pri delu, ki jo ureja
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Januarja letos je začel veljati tudi zakon o standardizaciji, ki
podrobno določa postopke za ugotavljanje skladnosti, kakor
tudi način deklariranja in označevanja proizvodov. Nadzorstvo nad izvajanjem zakona o standardizaciji opravlja Urad RS
za standardizacijo in meroslovje ter organi kmetijske, gozdarske, veterinarske in tržne inšpekcije, v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. Ureditev področja ugotavljanja skladnosti v veljavnem zakonu o varstvu pri delu tako ne ustreza več
in jo je potrebno uskladiti z zakonodajo Evropske unije in
zakonom o standardizaciji.

Tehniško-organizacijski del zakona dopolnjuje vrsta podzakonskih aktov, kot so pravilniki, tehniški normativi in standardi.

II. PRIKAZ PRAVNE UREDITVE V NEKATERIH
TUJIH DRŽAVAH
Sistemi varstva pri delu se v ES in v drugih razvitih državah
med seboj bistveno ne razlikujejo. Zakoni o varnosti in
zdravju pri delu urejajo organizacijske zadeve, pravice in
obveznosti tako delojemalcev kakor tudi delodajalcev, kazenske določbe in podobno. Strokovna vprašanja in tehnične
rešitve pa so predmet standardov. Zakonodajna gradiva pripravljajo resorni upravni organi, pristojni za delo.

Sedanji zakon je vseboval tudi poglavje o organizaciji inšpekcije za delo, ki pa je nehalo veljati z uveljavitvijo zakona
• inšpekciji dela.
S tehnološkim in organizacijskim napredkom proizvodnje
v svetu se je korenito spremenil tudi odnos do zagotavljanja
varnosti in zdravja pri delu kot bistvenega elementa ekonomike, saj vse posledice nezgod pri delu ter poklicnih bolezni
oziroma bolezni v zvezi z delom zmanjšjejo splošno blaginjo
države in predvsem ustvarjajo armado invalidne populacije, ki
bi sicer lahko še ustvarjalno delala.

Priprava standardov s področja varnosti in zdravja pri delu ter
delovnega okolja pa je tako široka in razvejena, da je ni
mogoče pokrivati znotraj posameznega resornega organa
v vladi, zato imajo razvite države posbne strokovne institucije,
kar je v skladu z zahtevo 15. člena Konvencije Št. 155 o varnosti in zdravju pri delu ter delovnem okolju.

Zaradi tega je Mednarodna organizacija dela postavila temelje varnosti in zdravja pri delu z vrsto mednarodnih konvencij,
ki so jih države članice ratificirale in s tem sprejele v njih
postavljene zahteve. Republika Slovenija je z osamosvojitvijo
prevzela obveze vseh retificiranih konvencij bivše Jugoslavije.
Pri tem je potrebno omeniti zlasti konvencijo št. 155 o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu ter delovnega

V okviru Mednarodne organizacije dela je ustanovljen poseben sistem opozarjanja o varnostnih in zdravstvenih tveganjih
pri delu, s katerim pa lahko vzpostavi zvezo le organ, predviden s citiranim 15. členom Konvencije.
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Pregled ureditve v državah ES, EFTE in OECD je pokazal, da
ima večina držav takšno institucijo pri ministrstvu za delo
(Belgija, Danska, Francija, Grčija, Luksemburg, Nizozemska,
Španija in ZR Nemčija). V Italiji je takšna institucija pri ministrstvu za zdravstvo, na Irskem, Portugalskem in v Veliki Britaniji
pa neposredno pod vlado.

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilj novega zakona je torej zagotavljanje takšne ravni
varnosti in zdravstvenega varstva pri delu, da delavec, niti po
preteku polne delovne dobe, ne bo prizadet zaradi opravljanja
svojega dela.
To raven je treba doseči s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi, vzgojnimi in drugimi varstvenimi ukrepi, upoštevaje
potrebno delavčevo zavest, da pazljivo opravlja svoje delo.
Izvajanje delovnih opravil mora biti prilagojeno fizičnim in
mentalnim zmožnostim delavcev. Hkrati pa mora biti tako
zasnovano, da delavec lahko samemu sebi prilagaja okoliščine, v katerih bo varno delal. Drugače povedano, delo se ne
sme načrtovati tako, da bi mu delavci ne bili kos s svojimi
fizičnimi in mentalnimi sposobnostmi ter da bi neobvladovanje delovnih okoliščin s strani delavca ustvarjalo nepotrebna
tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare.

V deželah EFTE imata takšno instuticijo pri ministrstvu za
delo Švedska in Norveška, Avstrija, Finska in Švica imajo
takšno institucijo v okviru državne zavarovalnice.
Avstralija ima posebno institucijo neposredno pod ministrskim predsednikom, medtem ko jo ima Kanada, enako kot
Velika Britanija, neposredno pod vlado.
V ZDA imajo takšen institut v sklopu posebnega upravnega
organa - Uprave za poklicno varnost in zdravje (Occupational Safety and Health Administration) - OSHA.

- s prispevkom delodajalcev, ki je sorazmeren izplačanim
osebnim dohodkom ali
- z obveznim zavarovanjem.

Ekološke razmere na delovnem mestu in v delovnem okolju
morajo biti na takšni ravni, ki glede na naravo dela, zagotavlja
delavcu največjo možno zdravstveno in psihofizično varnost.
Zato morata biti pravilno pojmovana varnost in zdravstveno
varstvo pri delu neločljivi sestavni del slehernega načrtovanja,
priprave in izvajanja kakršnegakoli delovnega postopka ali
uvajanja tehnološkega procesa. Udejanjanje takšnega načela
pa terja na eni strani delo v stroki, na drugi strani pa čvrsto
disciplino pri opravjanju dela. seveda pa tudi pri uvajanju
spoznanj stroke, podprto s krepitvijo kulture dela.

Pretežna večina držav financira varstvo pri delu skozi prispevke, katerih višina močno varira od države do države.
Najnižji prispevek plačujejo v Luxemburgu od 0,6% (za nerizične dejavnosti, kot je delo v pisarni), pa do 6% (za gradbeništvo), najvišjega pa na Portugalskem od 1,25% (uradi) do 18%
(rudarstvo in metalurgija). Ta prispevek plačujejo zgolj delodajalci, za razliko od prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, ki
jih plačujejo delodajalci v razmerju 50:50 skupaj z zaposlenimi.

Predlagani zakon zato sledi navedenim ciljem in določa
obveznosti delodajalca in pravice in obveznosti delavca ter
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravstvenega varstva pri
delu, s katerimi se preprečujejo oziroma obvladujejo nevarnosti in škodljivosti pri delu. Navedeno pomeni, da zagotavljanje
varnosti in zdravstvenega varstva pri delu ne sme delavcu
povzročiti nobenih finančnih obveznosti, prav tako ne smejo
zdravstvene posledice opravljanja dela prizadeti delavčeve
dohodke ter posegati v njegov, z delom pridobljeni, materialni
in socialni položaj.

Nekatere izmed navedenih držav imajo celo podvojeno organiziranost, torej posebno dodatno instuticijo pri poklicnih
združenjih (ZR Nemčija) ali pri zavarovalnicah (Avstralija,
Francija, Kanada, Portugalska in Švedska).
Financiranje te dejavnosti teče v dveh oblikah, in sicer:

Splošne določbe vsebujejo opredelitev področja varnosti pri
delu. V tem delu so zaradi jasnosti in lažjega razumevanja
podrobneje opredeljene temeljne definicije pojmov, ki se uporabljajo v besedilu zakona. Predvsem je treba poudariti, da se
za delavca po tem zakonu šteje vsaka oseba, ki dela pri
delodajalcu ne glede na pravno podlago, na osnovi katere
delo opravlja. Delodajalec pa je vsaka pravna ali fizična
oseba, ki zaposluje navedene osebe, in ki odgovarja za
družbo, zavod, obratovalnico oziroma drugo statusno obliko,
v kateri se neka dejavnost opravlja.

Z obveznim zavarovanjem je financiranje urejeno v Danski,
Nizozemski, Veliki Britaniji, Avstraliji, Finski in Švici.
V Belgiji, Franciji in ZR Nemčiji pa uporabljajo obe opisani
obliki hkrati.
Ureditev varstva pri delu v smislu zagotavljanja varnih delovnih razmer in varnega delovnega okolja ureja v temelju Direktiva Sveta ES, št. 89/391/EEC z dne 12. 6. 1989 o vpeljavi
ukrepov za vzpodbujanje napredka varstva in zdravja delavcev.

Varstvo pri delu je celovit sklop ukrepov, potrebnih za preprečevanje poškodb pri delu, poklicnih bolezni, ter izgube ali
zmanjšanja delovne zmožnosti delavcev. Cilj teh ukrepov je,
da delavci med delom ohranijo delovno zmožnost in tudi po
preteku polne delovne dobe nimajo škodljivih posledic, ki bi
bile pogojene z njihovim minulim delom. Zato sta bistvena
elementa varstva pri delu medicina dela in njeni izsledki kot
tudi sprotno spremljanje tehnologije in prilagajanje novim
dognanjem tako glede stopnje tveganja posameznih nevarnosti in škodljivosti kot glede njihovega odpravljanja.

Sistem varstva pri delu je po tej direktivi podrejen dvema
temeljnima načeloma, in sicer:
- prostemu pretoku blaga in storitev ter
- prostemu pretoku delovne sile.
Prost pretok blaga in storitev je povezan z vrsto zahtev, ki jim
mora ustrezati takšno blago tako glede kakovosti kakor tudi
glede zagotavljanja varnosti njihovemu uporabniku. Zato
Direktiva sveta ES št. 89/392/EEC z dne 14. 7.1989 o prilagajanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na stroje, podrobno
določa zahteve glede varstva pri delu, tako glede pregleda in
preizkusa blaga kakor tudi listin, s katerimi se potrjuje
tovrstna ustreznost.

<
Osnovna nosilca varstva pri delu sta delodajalec in delavec.
Temeljna dolžnost delodajalca je, da pri tem upošteva spoznanja stroke, krepi kulturo dela in zagotovi ustrezno disciplino. Delodajalec mora skrbeti za varstvo pri delu od začetka
načrtovanja delovnega procesa dalje, torej že pri projektiranju delovnega mesta in pri nabavi sredstev za delo, ter ves čas
svojega poslovanja. Organizirano opravljanje nalog varstva
pri delu, si lahko delodajalec zagotovi z lastnimi strokovnimi
službami ali z zunanjimi službami, pri čemer pa je za organizacijo tega področja vedno sam odgovoren. Delavec je odgovoren za lastno varnost in zdravje pri delu ter za varnost
drugih oseb, ki bi bile lahko ogrožene z njegovim delom. Pri
tem je dolžnost delavca, da se ravna po navodilih, ki mu jih
daje v zvezi z varstvom njegov delodajalec, da uporablja
varstvene in zaščitne ukrepe in opremo, da se usposablja za

Načelo prostega pretoka delovne sile pa uveljavlja zahtevo
enakih razmer za varno delo in enako varno delovno okolje,
tako. da bi delavec v katerikoli državi članici imel enake
pogoje dela. Takšnim pogojem mora seveda bodoči kandidat
za pridruženega člana zadostiti in to ne samo deklarativno,
temveč je potrebno zakon prevesti v enega izmed jezikov ES
in ga tudi poslati organom ES. Zato je prevzem citirane
Direktive 89/391/EEC neizogiben tudi za našo državo.
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varno delo ter da s svojim ravnanjem ne krši delovne discipline.

v določeni meri, pa je delavcu naložena obveznost, da opozori
nadrejenega na pomanjkljivost. Do usposobitve proizvodnega
procesa pa ima delavec pravico, da odkloni delo. V primeru
možnosti nastanka zdravstvenih okvar pa mora delodajalec
zagotoviti sodelovanje zdravstvenih služb.

Temeljna načela za dosego varnosti pomenijo istočasno podlago za nacionalni program za izvajanje enotne politike
z namenom preprečevanja poškodb pri delu, poklicnih
bolezni in drugih bolezni in poškodb, ki so posledica dela ali
so z delom povezane.

Čeprav se načrtuje ureditev inšpekcijskega nadzorstva generalno s posebnim zakonom o inšpekciji dela, se v tem zakonu
dodeljuje nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona posebej
rudarski inšpekciji zaradi specifičnih razmer pri rudarjenju.
Posebne okoliščine pa veljajo tudi v pomorski plovbi, tako da
je smotrneje da nadzor vrše inšpektorji pristaniške kapetanije.

Izrecno pa je poudarjeno tudi dejstvo, da stroški dejavnosti,
povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, ne smejo bremeniti
delavcev. Finančno breme varstva pri delu je torej na strani
delodajalca, pri čemer pa se moramo zavedati, da so stroški,
ki so namenjeni za preventivo oziroma za zagotavljanje pogojev, opreme in sredstev za zdravo in varno delo, mnogo manjši
od stroškov, ki jih posledično zahteva opustitev vsega navedenega. Stroški zdravljenja, rehabilitacije, invalidnosti, rent,
odškodnin in vsega kar je lahko povezano z dejstvom, da za
varnost pri delu ni bilo ustrezno poskrbljeno so tako za
delodajalca kot za družbo nekajkrat višji, pri čemer seveda ne
smemo zanemariti človeškega faktorja in posledic, ki v tem
primeru zadenejo delavca.

Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu je
koncipiran po vzorcu Združenih držav Amerike in Združenega
kraljestva kot sta pri njih telesi - Occupational Safety and
Health Administration (OSHA) oziroma Health and Safety
Commission (HSC).
Mednarodne organizacije, zlasti pa Mednarodna organizacija
dela in Komisija za varnost in zdravje pri Svetu Evrope sta
postavili izrecno zahtevo, da poslujeta z državami članicami
preko posebej določenega koordinativnega telesa. To telo, ki
se bo lahko včlanilo v mednarodni sistem opozarjanja o varnostnih in zdravstvenih tveganjih pri Mednarodni organizaciji
dela, bo javljeno ES in njenim državam članicam kot povezava
v sistemu certificiranja deklaracij o ustreznosti, zadošča tudi
tem zahtevam. Razlogi za ustanovitev Urada za varnost in
zdravje pri delu temeljijo predvsem na dejstvu, da bi vzpostavitev večje institucije po zgledih prikazanih v II. poglavju tega
predloga, bila za državo finančno preobremenjujoča.

Predhodno varstvo je praktično uveljavljanje načela, da je
skrb za varnost neločljivi sestavni del strokovnega načrtovanja, priprave in izvajanja kakršnegakoli delovnega procesa.
Snovalci in načrtovalci procesov morajo opraviti varnostno
analizo tako, da proučijo pojave raznih možnih škodljivih
vplivov in predvidijo načine možnega obvladanja. O teh svojih
izsledkih poročajo v poročilu o varnostni analizi. Del možnih
tveganj, zlasti glede ekoloških razmer v delovnem okolju pa je
mogoče ugotavljati šele ko se delovni proces izvaja pod polno
obremenitvijo. Zato morajo delodajalci stalno dopolnjevati
ugotovitve v varnostni analizi. V tej analizi morajo tudi oceniti
verjetnost možnih izrednih dogodkov, nevarnih za okolico.

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Nova proračunska finančna sredstva bodo potrebna za opravljanje nalog javne službe. Predlagatelj ocenjuje vrednost teh
nalog na 100 MIO SIT letno. Prav tako bodo potrebna dodatna
proračunska sredstva za vzpostavitev in delovanje Urada
Republike Slovenije za varstvo in zdravje pri delu, to je za
zaposlitev delavcev, ki bodo opravljali naloge urada in za
zagotovitev prostorov za njegovo delovanje.

Zakon natančno opredeljuje obveznosti in odgovornosti delodajalca za dosego varnosti pri delu. Tako mora na eni strani
zagotoviti delo v stroki, saj zakon določa, da mora, če nima
svojih kadrov, organizirati zunanje. Na drugi strani pa mora
z organiziranjem delovne discipline tudi zagotoviti izvajanje
spoznanj stroke, zlasti zato, ker je udejanjanje organiziranosti
proizvodnje prvinska naloga poslovodnih struktur.

Organizacije, ki bodo pridobile akreditacijo oziroma dovoljenje za delo, bodo opravljale z zakonom predpisane naloge na
stroške naročnikov oziroma uporabnikov.

V sklopu tega dela je podrobno vsebinsko obdelana zahteva
po opravljanju strokovnih nalog s področja varstva pri delu,
kakor tudi povezava s sistemom soupravljanja. Oba vsebinska
sklopa temeljita na določilih Evropske socialne listine, ki med
drugim določa, da imajo delavci pravico sodelovati pri določitvi in izboljšanju delovnih pogojev in delovnega okolja, kar se
zagotavlja v skladu z nacionalno zakonodajo, z organizacijo
strokovnih služb in s stalnim in učinkovitim nadzorom.

Finančna obremenitev gospodarstva v zvezi z zagotavljanjem
varnosti pri delu z uveljavitvijo zakona ostaja nespremenjena,
saj je bilo potrebno že po veljavnem zakonu zagotavljati
sredstva za preprečevanje poškodb in poklicnih bolezni, sicer
bi bili stroški za sanacijo njihovih posledic še višji. Predlagani
zakon v tej smeri ne predvideva nobenih razširitev, le uskladitve z zahtevami Evropske unije, ki pa imajo enak cilj, to je
znižanje stroškov posledic ne dovolj varnega dela.

Prav tako so v predlaganem zakonu opredeljene delodajalčeve obveznosti za primer izrednih dogodkov kot so večje
obratne nezgode, ki lahko vplivajo tudi na zunanje okolje. Ob
tem je potrebno pripomniti, da to obveznost uvaja nova Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 174 o varstvu pred
večjimi industrijskimi nezgodami, ki je bila sprejeta na zasedanju Generalne skupščine v Ženevi v juniju 1993 in o ratifikaciji katere bo treba razmišljati tudi v Republiki Sloveniji.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Podrobna razčlenitev delodajalčevih obveznosti je povezana
z ekonomskimi razlogi. Stroški, ki jih povzročajo posledice ne
dovolj varno organiziranega dela, običajno presegajo tudi
desetkratne vrednosti tistih stroškov, ki bi jih terjalo uvajanje
varnostnih ukrepov. Sedanji sistem, ki ga določata zakona
o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ne stimulira dovolj prizadevanj delodajalcev za dvig ravni varnosti pri delu.

1. člen
S tem zakonom se določajo pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje
pri delu.

Obveznosti delavcev so opredeljene na ravni pravil obnašanja, ki jih izda delodajalec oziroma od njega pooblaščeni
delavec. Ob tem je obveznost delodajalca da delavca
podrobno informira o tveganjih, zaradi katerih je delavčevo
obnašanje predpisano ter ga je treba brezpogojno izpolnjevati v sklopu delovne discipline.

Izvršilne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu
izdajata minister, pristojen za delo, in minister, pristojen za
zdravstvo.
Podrobnejše varstvene ukrepe določi delodajalec v skladu
s tem zakonom in drugimi predpisi.

V primeru, da posamezne okoliščine ne zagotavljajo varnosti
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2. člen

Kot pooblaščena v smislu prejšnjega odstavka se šteje tudi
služba medicine dela.

Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za vse
osebe, ki so po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju zavarovane za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni, kakor tudi za vse druge osebe, ki so navzoče
v delovnem procesu.

13. Pooblaščeni delavec je vodja delovnega procesa ali drug
delavec, ki ga delodajalec pooblasti, da ustavi delovni proces,
če se pri delu ne izvajajo varstveni ukrepi oziroma kadar
nastane neposredna ali neizogibna nevarnost.
4. člen

Določbe tega zakona se ne uporabljajo v tistih dejavnostih,
v katerih je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu urejeno
s posebnimi predpisi.

Državni zbor Republike Slovenije določa nacionalno politiko
in strategijo razvoja varnosti in zdravja pri delu.

3. člen

Strategijo razvoja varnosti in zdravja pri delu ter način izvajanja politike, katere namen je varovanje življenja, zdravja in
delovne zmožnosti delavca, preprečevanje poškodb pri delu,
poklicnih bolezni in bolezni, ki so posledica dela ali so
z delom povezane, ter mrežo javne službe, se določi v nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem
besedilu: nacionalni program).

Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo, na
podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi.
Kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki
opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost.

Predlog nacionalnega programa pripravi Vlada Republike
Slovenije ob posvetovanju s strokovno javnostjo ter združenji
delodajalcev in sindikati, reprezentativnimi za območje države.

2. Delodajalec je oseba, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali
na kakršnikoli drugi pravni podlagi zaposluje delavca.
Kot delodajalec se šteje tudi kmet ali obrtnik, ki sam ali
s svojimi družinskimi člani opravlja kmetijsko ali obrtno dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb.

II. TEMELJNA NAČELA

3. Varstvo pri delu je sistem ukrepov, s katerimi se preprečujejo poškodbe pri delu, poklicne bolezni, bolezni v zvezi
z delom ter zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

Delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu ter spodbuja splošno kulturo dela z načrtovanjem in izvajanjem varstvenih ukrepov in ukrepov medicine dela ter upoštevanjem
tehničnih predpisov in standardov varnosti in zdravja pri delu.

4. Delovno mesto je mesto, na katerem delavec dela oziroma
mesto, do katerega mora priti zaradi svojega dela in je pod
neposrednim ali posrednim nadzorstvom delodajalca.

6. člen

5. člen

Delodajalec mora zagotoviti delavcu pogoje za uresničevanje
socialnovarstvenih storitev, ki obsegajo svetovanje in pomoč
pri reševanju težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom
v delovnem okolju, ob prenehanju delovnega razmerja,
pomoč pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in družinskega varstva.

5. Delovno okolje so delovni oziroma pomožni prostori, delovišča, oprema in naprave ter ekološke in psihofiziološke ter
druge delovne razmere v tem okolju.
6. Delovni proces je načrtovano in organizirano delo delavca
pri delodajalcu.

7. člen

7. Sredstvo za delo je:

Delodajalec presodi vse vzroke za ogrožanje zdravja in življenja delavca pri vpeljavi tehnologij oziroma metod dela, s tem
da upošteva stališča in predloge medicine dela in drugih
ustreznih strok.

- objekt, namenjen za delovne in pomožne prostore,
- stroj in naprava,
- sredstvo in oprema za osebno varstvo pri delu,
- snov in
- drugo sredstvo, ki se uporablja v delovnem procesu ali je
kakorkoli povezano z delovnim procesom.

Delodajalec mora prilagajati varstvene ukrepe spoznanjem
ustreznih strok.

Kot sredstvo za delo v smislu tega zakona se šteje tudi
tehnološki postopek.

8. člen

8. Neposredna in neizogibna nevarnost je pojav, ki kljub
izvedenim varstvenim ukrepom ogroža življenje in zdravje
delavca na delovnem mestu oziroma v delovnem okolju.

Vse obveznosti delodajalca po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, so hkrati pravice delavca v zvezi
z zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu.

9. Nevarna snov je snov, ki lahko s fizikalnimi, kemijskimi in
biološkimi škodljivostmi povzroči poškodbe ali zdravstvene
okvare.

9. člen
Delavec ima pravico do takšnega delovnega okolja, ki mu
zagotavlja varnost in zdravje pri delu.

10. Varnostno poročilo je listina, ki vsebuje opis značilnosti
delovnega procesa z oceno nevarnosti oziroma tveganj za
poškodbe in zdravstvene okvare ter določa varstvene ukrepe.

Delovni proces mora biti prilagojen telesnim in duševnim
zmožnostim delavca, delovno okolje in sredstva za delo pa
morajo glede na naravo dela zagotavljati delavcu zdravstveno
varnost.

11. Strokovni delavec je delavec, ki je ustrezno strokovno
usposobljen in mu delodajalec poveri opravljanje določenih
strokovnih nalog varstva pri delu.

10. člen

Kot strokovni delavec se šteje tudi zunanji strokovni delavec
oziroma zunanja strokovna služba.

Delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu ter pri tem upoštevati splošna
načela kulture dela.

12. Pooblaščeni zdravnik je specialist medicine dela, ki mu
delodajalec poveri opravljanje določenih strokovnih nalog
zdravstvenega varstva pri delu.
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Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem
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Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino listin iz prve,
tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena, minister, pristojen za zdravstvo pa predpiše vsebino listine iz
druge alinee prvega odstavka tega člena.

varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih
oseb.
Delavec mora uporabljati varstvene naprave ter sredstva in
opremo za osebno varnost pri delu skladno z njihovim namenom, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem
stanju.

16. člen
Preden pristojni organ izda uporabno dovoljenje za začetek
delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe ali zdravstvene okvare, opravi pravna ali fizična
oseba iz 55. ali 57. člena tega zakona pregled tehnične dokumentacije.

11. člen
Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri
delu sta sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja
na šolah vseh vrst in stopenj ter sestavni del uvajanja v delo in
strokovnega usposabljanja delavca.

Če se pri pregledu tehnične dokumentacije ugotovi, da ni
varnostnega poročila oziroma je pomanjkljivo, se dovoljenja
iz prejšnjega odstavka ne sme izdati.

12. člen

Minister, pristojen za delo, predpiše v soglasju z ministrom,
pristojnim za posamezno delovno področje, za kateri delovni
proces je strokovni pregled iz prvega odstavka tega člena,
obvezen.

Delodajalci in delavci se morajo medsebojno obveščati,
posvetovati ter soodločati o vprašanjih varnosti in zdravja pri
delu.
13. člen

17. člen

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ne sme delavcu
povzročiti finančnih obveznosti, prav tako ne smejo zdravstvene posledice opravljanja dela prizadeti delavčeve plače
ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni
položaj.

Delodajalec določi, v soglasju s pooblaščenim zdravnikom,
posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
delavci za delo v načrtovanem delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo.
Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, posebne zdravstvene zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati delavci, ki delajo v razmerah neposredne
ali neizogibne nevarnosti.-

Delodajalec nosi vse stroške izvajanja obveznosti po tem
zakonu, stroške obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter obveznega zdravstvenega zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev, ki delajo v razmerah večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare,
ter drugih oblik poškodbenega zavarovanja delavcev.

18. člen
Delodajalec mora zagotoviti predpisane in dogovorjene
pogoje za nočno delo, zlasti pa zagotoviti varstvo otrok, topel
obrok v ustrezni kalorični vrednosti, prevoz na delo in z dela
in zasedbo nočne izmene s strokovnimi delavci, ki so
potrebni, da delo organizirano in nemoteno poteka. Kjer se
delo opravlja v izmenah, mora delodajalec poskrbeti za njihovo periodično izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene
delati ponoči nepretrgano najdalj en teden.

14. člen
Delodajalci, združenja delodajalcev, sindikati, zavarovalnice,
pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja
varnosti in zdravja pri delu, in zavodi s področja zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja sodelujejo pri načrtovanju skupnih dejavnosti za dosego
višje ravni varnosti in zdravja pri delu ter za splošen razvoj
varstvene kulture in zagotavljajo sredstva, ki so za ta namen
potrebna, v skladu z zakonom.

19. člen
Delodajalec sme dajati nevarne snovi v uporabo delavcem
samo pod pogojem, da so opremljene s posebno deklaracijo,
v kateri je proizvajalec oziroma dobavitelj navedel vse varstveno-tehnične podatke, ki so pomembni za varno uporabo
snovi in za oceno tveganja pri delu s temi snovmi.

III.PREDHODNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU
15. člen
Delodajalec lahko vzpostavi delovni proces, če so pri načrtovanju delovnega procesa upoštevani predhodni ukrepi varnosti in zdravja pri delu, ki obsegajo:

IV.OBVEZNOSTI DELODAJALCA

- poročilo o varnostni analizi delovnega procesa (v nadaljnem besedilu: varnostno poročilo), ki vsebuje tudi oceno
tveganja,

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje delavcev pri
delu zlasti tako, da:

- analizo tehnološkega procesa z vidika vpliva na zdravje
( v nadaljnem besedilu: analiza in zdravstvena ocena),

1. z delovnimi redi, pravilniki in drugimi splošnimi akti določi
varstvene ukrepe in zagotavlja disciplino delavcev pri izvajanju varstvenih ukrepov;

20. člen

- druge listine, s katerimi se v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi dokazuje zagotovitev predhodnih ukrepov,

2. posodablja delovni proces ter posamezne varnostne
ukrepe z namenom izboljševati varnost in zdravje pri delu;

- programe usposabljanja za varno delo,

3. prilagaja delovni proces, sredstva za delo in delovno okolje
delavcu, tako da upošteva predloge ustreznih strok;

- pravila ravnanja in obnašanja delavcev na delovnem mestu.

4. določa pravice in obveznosti pooblaščenega delavca;

Varnostno poročilo mora opredeliti način, postopek ter roke,
v katerih se mora preverjati brezhibnost strojev in naprav,
varnost delovnega procesa in ustreznost delovnega okolja,
pri čemer roki ne smejo biti daljši od treh let.

5. obvešča delavce ali njihove predstavnike o uvajanju novih
tehnologij in sredstev za delo;

Listine iz prvega odstavka tega člena so sestavni del tehnične
dokumentacije delovnega procesa, za katerega je predpisano
varnostno poročilo.

6. omogoča dostop na območje, kjer preti neposredna in
neizogibna nevarnost, le tistim delavcem, ki so usposobljeni
in so prejeli ustrezna navodila;
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7. zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varstvo
pri delu, če sredstvo za delo ali delovno okolje, kljub varstvenim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;

23. člen
Delodajalec mora o začetku del obvestiti inšpekcijo dela najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene
okvare.

8. poveri opravljanje nalog varstva pri delu strokovnemu
delavcu, naloge zdravja pri delu pa pooblaščenemu zdravniku;

Pisnemu obvestilu iz prejšnjega odstavka mora delodajalec
priložiti varnostno poročilo. Obvestilo mora vsebovati tudi
podatke o osebi, ki je odgovorna za izvajanje varstvenih
ukrepov.

9. opravi analizo in zdravstveno oceno delovnih mest;
10. zagotavlja preventivne zdravstvene preglede v skladu
s tem zakonom in drugimi predpisi;

24. člen

11. zagotovi prvo pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru
poškodb oziroma kolektivnih nesreč;

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako smrtno
poškodbo oziroma hujšo poškodbo pri delu, kolektivno
nesrečo ali ugotovljeno poklicno bolezen.

12. določa ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri
delu izpostavljeni večji nevarnosti za poškodbe in zdravstvene
okvare;

Delodajalec mora o smrtni ali hujši poškodbi pri delu takoj
obvestiti tudi organ, pristojen za notranje zadeve.

13. usposablja delavce za izvajanje varstvenih ukrepov pri
delu;

25. člen

14. seznanja delavca in druge osebe, ki so prisotne v delovnem procesu, z nevarnostmi in škodljivostmi pri delu ter
z varstvenimi ukrepi;

Delodajalec, ki zaposluje več kot 250 delavcev in delodajalec,
ki opravlja dejavnost, pri kateri obstaja večja nevarnost za
poškodbe ali zdravstvene okvare, ustanovi odbor za varnost
in zdravje delavcev pri delu (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki
spremlja stanje varnosti in zdravja pri delu.

15. razporedi delavca na drugo delovno mesto, če obstajajo
razmere iz 38. člena tega zakona ali v primeru, ko je podana
neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti;

Odbor daje mnenja in predloge glede izvajanja obveznosti iz
20., 21., 22., 24., 27., 32., 35. in 38. člena tega zakona.
> i
Odbor sestavljajo:
- pooblaščeni delavec ali predstavnik delodajalca,
- predstavnik sindikata,
- strokovni delavec,
- pooblaščeni zdravnik,
- predstavnik delavcev invalidov,
- predstavnik, ki ga imenuje organ soupravljanja oz.delavski
direktor, če tak organ obstaja.
- socialni delavec ali predstavnik socialne službe.

16. vodi evidence o varnosti in zdravju pri delu, v skladu s tem
zakonom in drugimi predpisi;
17. opravlja še druge naloge v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi.
Delodajalec mora zagotoviti, da vodja delovnega procesa
nadzoruje izvajanje varstvenih ukrepov.
Delodajalec mora zagotoviti, da je v vsaki izmeni in v vsaki
krajevno ločeni delovni enoti prisoten pooblaščeni delavec.
Delodajalec določi način izpolnjevanja obveznosti iz 6., 7. in
12. točke prvega odstavka tega člena v varnostnem poročilu.

26. člen
Delodajalec določi vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe
ter število strokovnih delavcev glede na:

21. člen

-

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje
dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na
drugo delovno mesto, ob uvajanju nove tehnologije in novih
sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki
lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

organizacijo, naravo in obsežnost delovnega procesa,
število delavcev, ki sodelujejo v delovnem procesu,
število delovnih izmen,
število krajevno ločenih delovnih enot.

Strokovni delavec je za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri
delu neposredno odgovoren delodajalcu.
■i
Opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu iz 28. člena tega zakona, lahko
delodajalec zagotovi z zunanjimi strokovnimi delavci

Delodajalec zagotavlja usposabljanje in preizkus znanja iz
prejšnjega odstavka v skladu s pogoji, postopki ter v rokih, ki
jih določi s splošnim aktom.
Če delavec neposredno opravlja, vodi ali nadzoruje delo, pri
katerem je večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene
okvare, rok za preiskus znanja iz prejšnjega odstavka ne sme
biti daljši od dveh let.

ali z zunanjimi strokovnimi službami, ki imajo potrebne sposobnosti in sredstva za opravljanje teh nalog.
Delodajalec, ki zaposluje več kot 250 delavcev in delodajalec,
ki opravlja dejavnost, pri kateri obstaja večja nevarnost za
poškodbe ali zdravstvene okvare delavcev, mora skleniti
delovno razmerje s strokovnim delavcem za izvajanje nalog
varnosti pri delu.

Ne glede na določilo tretjega odstavka tega člena je rok za
preizkus znanja delavca za varno opravljanje rudarskih del,
eno leto.
. I ~
Delodajalec ne sme odrediti delavcu, da samostojno opravlja,
vodi ali nadzoruje delo, dokler ne opravi preizkusa znanja.

27. člen

22. člen

Inšpektor za delo presoja ustreznost opravljanja nalog varnosti in zdravja pri delu ter strokovno usposobljenost delavcev
za opravljane teh nalog.

Na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter določiti
delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov.

Inšpektor za delo obvesti delodajalca o svojih ugotovitvah.
Delodajalec je dolžan obvestiti inšpektorja o ukrepih, ki jih je
sprejel v zvezi z njegovimi ugotovitvami.
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28. člen

31. člen

Strokovni delavec ocenjuje z vidika varnosti pri delu ustreznost delovnega mesta, delovnega procesa in delovnega okolja. Pri tem upošteva fizikalne, kemične in biološke obremenitve ter antropološke, fiziološke in psihosocialne obremenjenosti, ki jih določa ustrezna stroka.

Delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva
pri delu izvaja pooblaščeni zdravnik.

Strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:

- pripravlja analizo in zdravstveno oceno delovnega mesta
- ugotavlja zdravstveno sposobnost delavca ob sklenitvi
delovnega razmerja na podlagi predhodnega zdravstvenega
pregleda in zdravstveno sposobnost med trajanjem delovnega razmerja ter o tem obvešča delodajalca in lečečega
zdravnika;
- sodeluje s socialnim delavcem in industrijskim psihologom
pri reševanju psihosocialnih problemov delavcev;
- opravlja ali zagotovi, da se opravijo preventivni zdravstveni
pregledi v skladu s posebnimi predpisi;
- delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev,
ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in
zdravstvene okvare;
- izvaja zdravstveno varstvo poklicno obolelih delavcev, nudi
prvo pomoč pri poškodbah pri delu in pri akutni obolelosti
delavcev;
- organizira prvo pomoč, reševanje in v sodelovanju s socialno službo evakuacijo v primeru poškodb pri delu in kolektivnih nesreč;
- svetuje in sodeluje pri načrtovanju, izbiri in preizkusu
opreme in sredstev za osebno varstvo delavcev;
- ugotavlja ustreznost uporabe oziroma škodljivosti nevarne
snovi;
- ugotavlja in proučuje vzroke poškodb pri delu, poklicnih
bolezni in bolezni v zvezi z delom ter predlaga delodajalcu
ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje;
- ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje,
sodeluje s socialno službo pri izvajanju poklicne rehabilitacije
ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
- opravlja zdravstveno vzgojo delavcev in delodajalca;
- v skladu s posebnimi predpisi zbira podatke o zdravju
delavcev.

Pooblaščeni zdravnik opravlja zlasti naslednje naloge:

1. Svetuje delodajalcu pri:
- načrtovanju sredstev za delo in delovnih procesov,
- zagotavljanju brezhibnosti sredstev za delo in delovnega
procesa ter ustreznosti delovnega okolja,
- izbiri in preizkusu sredstev in opreme za osebno varstvo
delavcev,
- opremi delovnih mest, poteku delovnega procesa, delovnem okolju ter pri vprašanjih ergonomije.
2. Ocenjuje ali:
- sredstvo za delo ustreza izjavi o ustreznosti,
- delovni proces ustreza varnostnemu poročilu,
- uporaba nevarne snovi ustreza deklaraciji.
3. Spremlja izvajanje varstvenih ukrepov in:
- v skladu z dinamiko, določeno v varnostnem poročilu
oziroma v splošnem aktu, nadzira delovni proces, sredstva za
delo in delovno okolje ter pisno obvesti delodajalca in odbor
o ugotovljenem varnostnem stanju,
- pri nadzorstvu iz prejšnje alinee predlaga ukrepe za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti in sodeluje pri njihovem
odpravljanju,
- analizira uporabo sredstev in opreme za osebno varstvo
delavca,
- sodeluje s pooblaščenim zdravnikom pri izdelavi analize in
zdravstvene ocene delovnega mesta,
- proučuje vzroke poškodb pri delu ter predlaga delodajalcu
ukrepe za njihovo preprečevanje,
- sodeluje s pooblaščenim zdravnikom pri ugotavljanju vzrokov poklicnih bolezni ter drugih bolezni v zvezi z delom in
predlaga delodajalcu ukrepe za njihovo preprečevanje.

32. člen
Naloge iz prejšnjega člena lahko opravlja:

4. Sodeluje s pooblaščenim zdravnikom pri usposabljanju
delavcev za varno in zdravo delo.

- organizacijska enota pri delodajalcu ali za več delodajalcev
skupaj s koncesijo za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe,
- organizacijska enota javnega zdravstvenega zavoda,
- pravna ali fizična oseba s koncesijo za opravljanje dejavnosti medicine dela v mreži zdravstvene službe.

5. Sodeluje s socialnim delavcem in industrijskim psihologom
pri reševanju psihosocialnih problemov delavcev.
6. Sodeluje s pooblaščenim zdravnikom pri organiziranju prve
pomoči.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV

7. V sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom in socialno
službo daje mnenje delodajalcu pri razporejanju delavca na
delovno mesto, kjer so podane posebne zdravstvene zahteve
in o vključevanju invalidov v delovni proces.

33. člen
Delavec ima pravico in obveznost, da se seznanja z varstvenimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter usposablja za
njihovo izvajanje.

29. člen

Delavec ima pravico in obveznost dajati delavcem iz 11., 12. in
13. točke 3. tega člena zakona predloge, pripombe in obvestila v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

Delodajalec mora zagotoviti, da je strokovni delavec neodvisen pri uvajanju spoznanj stroke.

34. člen

Delodajalec mora zagotoviti pogoje za opravljanje nalog strokovnega delavca.

Delavec mora na predhodni zdravstveni pregled, ko prvič
sklene delovno razmerje ali po prenehanju tega razmerja,
daljšem od šest mesecev.

30. člen

Delavec mora na specialni zdravstveni pregled, s katerim se
ugotavlja zdravstveno in psihično stanje, preden je razporejen
na dela, kjer se zahteva posebna zdravstvena sposobnost ali
na dela z večjimi psihofizičnimi zahtevami oziroma na delo
z večjo nevarnostjo za poškodbe ali zdravstvenene okvare.

V delovnih procesih, kjer obstaja večja nevarnost za
poškodbe ali zdravstvene okvare, mora imeti strokovni delavec višjo ali visoko izobrazbo, praviloma tehnične smeri, in
strokovni izpit.

Med opravljanjem dela iz prejšnjega odstavka mora delavec
na obdobne zdravstvene preglede, pri katerih se ugotavlja, ali
še izpolnjuje posebne zdravstvene in psihične pogoje za

Minister, pristojen za delo, predpiše pogoje, način in program
za opravljanje strokovnega izpita iz prejšnjega odstavka.
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opravljanje tega dela oziroma ali je delo pustilo posledice.

sposobnosti ni zmožen opravljati dela na delovnem mestu, na
katerega je razporejen, mora o tem pred pričetkom dela pisno
obvestiti delodajalca ali pooblaščenega delavca.

Delavec mora na druge zdravstvene preglede, če je tako
določeno s posebnimi predpisi.

Delavec mora delodajalca ali pooblaščenega delavca nemudoma obvestiti o svoji, kakor tudi o poškodbi druge osebe pri
delu.

Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše način, postopek in
pogoje za opravljanje pregledov iz tega člena.
35. člen

Če delavec ne ravna v skladu s prejšnjima odstavkoma, stori
hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se mu lahko
izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja, v skladu z zakonom.

Delavec ima pravico odkloniti delo, če ga delodajalec razporedi na delovno mesto, pa ni bil predhodno seznanjen z vsemi
nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu ali če ni bil ustrezno
zdravniško pregledan.

VI. EVIDENCE IN POROČILA

Delavec ima pravico odkloniti delo, če mu grozi neposredna
ali neizogibna nevarnost za življenje in zdravje, če niso bili
izvedeni predpisani varstveni ukrepi, in zahtevati, da se nevarnost odpravi.

41. člen
Delodajalec trajno hrani vso dokumentacijo po tem zakonu.
42. člen

Delavec ima pravico odkloniti delo v primeru, da dela več kot
polni delovni čas oziroma ponoči, če bi mu v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika takšno delo poslabšalo zdravstveno stanje.

Delodajalec mora voditi evidenco:

V primeru, da delodajalec ne odpravi nevarnosti ali ne ravna
v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika, delavec zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti odbor.

2. o preizkusih in pregledih strojev in naprav,

1. o preiskavah delovnega okolja, kemičnih, fizikalnih in
bioloških škodljivostih in mikroklimi,

3. o preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno
varstvo pri delu,

36. člen
Delavec ima v primeru neposredne nevarnosti za življenje ali
zdravje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim znanjem
in tehničnimi sredstvi, ki jih ima na razpolago, in zapustiti
nevarno delovno mesto, delovni proces oziroma delovno okolje.

4. o preizkusih znanja delavcev glede usposobljenosti za
varno delo,
5. o delovnih mestih z večjo nevarnostjo za poškodbe ali
zdravstvene okvare in o delavcih, razporejenih na ta delovna
mesta,

V primerih iz prejšnjega odstavka delavec ni odgovoren za
škodo, ki bi nastala iz njegovega delovanja, razen če je nevarnost povzročil sam naklepno ali iz velike malomarnosti.

6. o zdravstvenih pregledih delavcev,
7. o poškodbah pri delu in ugotovljenih poklicnih boleznih in
o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih.

37. člen
Delavec mora upoštevati predpisane varstvene ukrepe ter
uporabljati predpisana sredstva in opremo za osebno varstvo
pri delu.

8. o obvestilih iz 23. člena tega zakona,
9. o nevarnih snoveh, ki jih uporabljajo.

Če delavec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje,
da ogroža svojo varnost in zdravje ter varnost in zdravje
drugih delavcev.

43. člen
Evidenco o izpolnjevanju določb tega zakona in drugih predpisov o varnosti in zdravju pri delu vodi inšpekcija dela.

Če delavec ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena,
stori s tem hujšo kršitev delovne obveznosti, zaradi katere mu
lahko preneha delovno razmerje. Če s svojim ravnanjem
neposredno ogroža zdravje ali življenje drugih delavcev, mu
preneha delovno razmerje, v skladu z zakonom.
38. člen

Poročilo o stanju varstva in zdravja pri delu ter o izvedenih
varstvenih ukrepih pripravi delodajalec na zahtevo inšpekcije
dela.
44. člen

Delavec lahko dela na delovnem mestu oziroma v razmerah,
kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene
okvare, v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika, samo
določen čas, po izteku katerega ga mora delodajalec razporediti na drugo delovno mesto, kjer ni take nevarnosti.

Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino evidenc, način
vodenja in hrambe dokumentacije ter roke za sestavo evidenc
in poročil iz 42. in 43. člena.

39. člen

45. člen

Delavec mora delodajalca takoj obvestiti o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri
delu ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in varnost
drugih delavcev.

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, in drugih predpisov o varnosti in zdravju
pri delu, ter nad varstvenimi ukrepi, določenimi s splošnimi
akti delodajalca in kolektivnimi pogodbami, opravlja inšpekcija dela.

VII. NADZORSTVO

Če delodajalec pojavov iz prejšnjega odstavka po obvestilu ne
odpravi ali če je dejavec mnenja, da za odpravo ugotovljenih
pojavov niso bili izvedeni ustrezni varstveni ukrepi, lahko
zahteva posredovanje inšpekcije dela ter o tem obvesti odbor.

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo, se opravlja v skladu z zdravstvenimi predpisi.

40. člen

46. člen

Če delavec meni, da zaradi zmanjšanih telesnih in duševnih

Nadzorstvo iz prvega odstavka 45. člena tega zakona pri
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izvajanju rudarskih del ter podzemnih gradbenih del, ki se
izvajajo z rudarskimi delovnimi metodami in v skladu z rudarsko zakonodajo, opravlja rudarska inšpekcija.

poškodb, ki so posledica dela ali so z delom povezane,
- o strokovnih podlagah za zakone in druge predpise in

47. člen

- o aktih mednarodnih organizacij, ki se nanašajo na varnost
in zdravje pri delu.

Nadzorstvo iz prvega odstavka 45. člena tega zakona na
ladjah in čolnih za gospodarske namene, razen ribiških ladij,
opravlja Pristaniška kapetanija Koper.

52. člen
Svet, ki ima 15 članov, sestavljajo predstavniki strokovne
javnosti, združenj delodajalcev ter sindikatov, reprezentativnih za območje države, in predstavniki Vlade Republike Slovenije.

48. člen
Nadzorstvo iz prvega odstavka 45. člena tega zakona pri delu
članov posadk zračnih plovil opravlja inšpekcija, pristojna za
zračno plovbo.

Člane Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije.

VIII. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN
ZDRAVJE PRI DELU

X. DEJAVNOST VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

49. člen
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu (v
nadaljnjem besedilu: Urad), ki je v sestavi ministrstva, pristojnega za delo, opravlja naslednje naloge:

53. člen
Dejavnost varnosti pri delu obsega poleg nalog iz prvega
odstavka 57. člena tega zakona še naslednje naloge:

- spremlja in ocenjuje stanje varnosti in zdravja pri delu ter
na tej podlagi pripravlja rešitve za enotno urejanje varnosti in
zdravja pri delu, ki so predmet tega zakona in drugih predpisov;

- raziskovanje in spodbujanje razvoja na področju humanizacije dela;
- proučevanje poklicnih tveganj, ki imajo za posledico
poškodbe pri delu, poklicne bolezni ter druge bolezni v zvezi
z delom;

- pripravlja strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa ter spremlja njegovo uresničevanje:
- pripravlja strokovne podlage za zakone in druge predpise;

- tehnološki, ekološki, biološki, psihosocialni in epidemiološki monitoring delovnega okolja;

- sodeluje z nacionalno akreditacijsko službo v zvezi z akreditiranjem in certificiranjem na področju varnosti in zdravja
pri delu;

- preizkušanje strojev in naprav ter sredstev in opreme za
osebno varstvo in druge postopke potrditve skladnosti;
- izdajanje obveznih strokovnih mnenj o pregledu tehnične
dokumentacije pri delu iz 16. člena tega zakona.

- daje mnenje k podeljevanju koncesij za opravljanje dejavnosti iz 53. člena tega zakona;

54. člen

- sodeluje s pristojnimi ministrstvi pri pripravi strokovnih
podlag za izobraževanje in pridobivanje ustreznih znanj o varnosti in zdravju pri delu;

Naloge iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega člena se
opravljajo kot javna služba.

- sodeluje z mednarodnimi organizacijami s področja varnosti in zdravja pri delu;

Javno službo iz prejšnjega odstavka opravljajo pravne in
fizične osebe na podlagi koncesije. Mrežo javne službe zagotavlja država.

- daje obvezna navodila za vodenje informacijsko-dokumentacijske dejavnosti varnosti in zdravja pri delu;

Koncesijo za opravljanje javne službe iz prvega odstavka tega
člena podeli na podlagi javnega razpisa ministrstvo, pristojno
za delo.

- izvaja druge naloge v skladu s tem zakonom, predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi in drugimi predpisi.

Sredstva za opravljanje javne službe se zagotavljajo iz državnega proračuna.

50. člen

55. člen

Državni organi, zavodi, inštituti in druge organizacije, ki
opravljajo zadeve, ki so skupnega pomena za varnost in
zdravje pri delu, morajo dati Uradu na njegovo zahtevo
podatke, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu.

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita
razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo, predvsem
pa:

Za opravljanje nalog iz 1., 2., 3., 7. in 8. alinee prejšnjega člena
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu naroča
strokovne ekspertize in elaborate.

- naloge, za katere se daje koncesija
- začetek izvajanja koncesije
- rok za odpoved koncesije
- sredstva, ki jih za opravljanje storitev zagotavlja koncedent.

IX. SVET ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
51. člen

56. člen

Pri Vladi Republike Slovenije se kot strokovno posvetovalno
telo ustanovi Svet za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem
besedilu: Svet).

Naloge iz četrte in pete alinee 53. člena v zvezi z izvrševanjem
javnih pooblastil opravljajo po predpisih o standardizaciji in
na podlagi tega zakona pooblaščene pravne in fizične osebe.

Svet obravnava ter sprejema stališča in priporočila:

57. člen

- o nacionalnem programu,

Naloge pooblaščenega zdravnika iz 31. člena tega zakona, ki
sodijo v okvir medicine dela, se opravljajo kot javna služba,
v skladu z zakonom.

- o stanju, strategiji ter o izvajanju enotne politike preprečevanja poškodb pri delu, poklicnih bolezni in drugih bolezni in
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Dejavnost zdravja pri delu obsega poleg nalog pooblaščenega zdravnika tudi naloge iz prve, druge in tretje alinee 53.
člena tega zakona, ki se za področje medicine dela opravljajo
v okviru mreže javne zdravstvene službe na sekundarni in
terciarni ravni.

1. ki vzpostavi delovni proces, pri katerem niso upoštevani
predhodni ukrepi varnosti ali zdravja pri delu, ker ne obsega
poročila o varnostni analizi delovnega procesa ali ker ne
vsebuje ocene tveganja ali analize tehnološkega procesa
z vidika vpliva na zdravje ljudi ali drugih listin, s katerimi se
v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi dokazuje zagotovitev predhodnih ukrepov ali programov usposabljanja za
varno delo ali pravil ravnanja ali obnašanja delavcev na delovnem mestu (prvi odstavek 15. člena);

58. člen
Minister, pristojen za delo, izda pravni ali fizični osebi, če
izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge
pogoje, dovoljenje za opravljanje naslednjih strokovnih
nalog:

2. ki ne določi v soglasju s pooblaščenim zdravnikom posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati delavci za
delo v načrtovanem delovnem procesu ali za uporabo posameznih sredstev za delo (prvi odstavek 17. člena);

- preiskav delovnega okolja, kemičnih, fizikalnih in bioloških
škodljivosti in mikroklime,

3. ki daje nevarne snovi v uporabo delavcem ki niso opremljene s posebno deklaracijo, v kateri je proizvajalec ali dobavitelj navedel vse varstveno tehnične podatke, ki so pomembni
za varno uporabo snovi ali za oceno tveganja pri delu s temi
snovmi (19. člen);

- pregledov in preizkusov strojev in naprav ter drugih sredstev za delo,
- usposabljanja in preizkušanja znanja s področja varnosti
pri delu,

4. ki ne določi varstvenih ukrepov z delovnimi redi ali pravilniki ali drugimi splošnimi akti ali ki ne zagotavlja discipline
delavcev pri izvajanju varstvenih ukrepov (1. točka prvega
odstavka 20. člena);

- nalog iz 28. člena tega zakona.
Minister, pristojen za delo, odvzame dovoljenje iz prvega
odstavka:

5. ki ne določa pravic in obveznosti pooblaščenega delavca
(4. točka prvega odstavka 20. člena);

- če ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več
pogojev za pridobitev dovoljenja,

6. ki ne poveri opravljanja nalog varstva pri delu strokovnemu
delavcu ali ki ne poveri opravljanja nalog zdravja pri delu
pooblaščenemu zdravniku (8. točka prvega odstavka 20.
člena);

- s potekom časa, za katerega je bilo dovoljenje izdano,
- če v roku enega leta od dneva izdaje dovoljenja pravna ali
fizična oseba ne začne opravljati nalog, ki so določene v dovoljenju,

7. ki ne določi načina izpolnjevanja obveznosti iz 6., 7. in 12.
točke prvega odstavka 20. člena v varnostnem poročilu (četrti
odstavek 20. člena);

- če je bilo dovoljenje izdano na podlagi neresničnih podatkov,

8. ki ne določi s splošnim aktom pogojev ali postopkov ali
rokov za zagotavljanje usposabljanja ali preizkušanja znanja
iz prvega odstavka 20. člena (drugi odstavek 21. člena);

- na predlog inšpekcije dela, če gre za ugotovitev, da se
naloge nestrokovno opravljajo.
Minister, pristojen za delo, izda dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena z odločbo, zoper katero ni pritožbe.

9. ki ne prijavi takoj inšpekciji dela vsake smrtne poškodbe ali
hujše poškodbe pri delu ali kolektivne nesreče ali ugotovljene
poklicne bolezni (prvi odstavek 24. člena);

Minister, pristojen za delo, določi kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne ali
fizične osebe iz prvega odstavka tega člena.

10. ki ne obvesti takoj o smrtni poškodbi ali hujši poškodbi pri
delu organa, pristojnega za notranje zadeve (drugi odstavek
24. člena);
11. ki ne ustanovi odbora za varnost in zdravje pri delu, če
zaposluje več kot 250 delavcev ali če obstaja večja nevarnost
za poškodbe ali zdravstvene okvare delavcev (prvi odstavek
25. člena);

XI. ZBORNICA
59. člen
Strokovni delavci ali pooblaščeni zdravniki, ki opravljajo
naloge varnosti in zdravja pri delu, se lahko združujejo v zbornico.

12. ki ne določi vrste, stopnje ali smeri strokovne izobrazbe ali
števila strokovnih delavcev glede na organizacijo ali naravo
ali obsežnost delovnega procesa ali števila delavcev, ki sodelujejo v delovnem procesu ali števila delovnih izmen ali števila
krajevno ločenih delovnih enot (prvi odstavek 26. člena);

60. člen
Zbornica opravlja naloge, določene s tem zakonom in statutom, zlasti pa:
- daje ministrstvu, pristojnemu za delo, mnenja v postopku
izdaje in odvzema dovoljenj pravnim in fizičnim osebam za
opravljanje nalog varnosti in zdravja pri delu;

13. ki ne sklene delovnega razmerja s strokovnim delavcem za
izvajanje nalog varnosti pri delu, če zaposluje več kot 250
delavcev ali če pri njem obstaja večja nevarnost za poškodbe
ali zdravstvene okvare delavcev (četrti odstavek 26. člena);

- spremlja in opravlja nadzor nad delom svojih članov
v skladu s svojimi pravili;

14. ki ne zagotovi, da nalog zdravja pri delu izvaja pooblaščeni zdravnik (prvi odstavek 31. člena);

- sprejema kodeks poklicne etike;

15. ki ne hrani trajno vse dokumentacije po tem zakonu in
drugih predpisih (41. člen).

- vodi evidenco članov.

61. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje odgovorno osebo delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.
62. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalca:

Z denarno kaznijo najmanj 750.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalca:

XII. KAZENSKE DOLOČBE
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1. ki ne posodablja delovnih procesov ali posameznih varstvenih ukrepov z namenom izboljševanja varnosti ali zdravja pri
delu (2. točka prvega odstavka 20. člena);

7. ki ne zagotovi, da je v vsaki izmeni ali v vsaki krajevno
ločeni delovni enoti prisoten pooblaščeni delavec (tretji
odstavek 20. člena);

2. ki ne prilagaja delovnega procesa ali sredstev za delo ali
delovnega okolja delavcu, tako da ne upošteva predlogov
ustreznih strok (3. točka prvega odstavka 20. člena);

8. ki delavca ne usposobi za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja ali ob razporeditvi na drugo delovno
mesto ali ob uvajanju nove tehnologije ali novih sredstev za
delo ali ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči
spremembo varnosti pri delu (prvi odstavek 21. člena);

3. ki ne opravi analize ali zdravstvene ocene delovnih mest (9.
točka prvega odstavka 20. člena);

9. ki odredi delavcu, da samostojno opravlja ali vodi ali nadzoruje delo, dokler ne opravi preizkusa znanje (peti odstavek 21.
člena);

4. ki ne razporedi delavca na drugo delovno mesto, če obstajajo razmere iz 38. člena tega zakona ali v primeru, če je
podana neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti (15.
točka prvega odstavka 20. člena),

10. ki o začetku del ne obvesti inšpekcije dela najmanj petnajst dni pred začetkom delovnega procesa, pri katerem
obstaja večja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare
(prvi odstavek 23. člena);

5. ki ne zagotovi, da vodja delovnega procesa nadzoruje
izvajanje varstvenih ukrepov (drugi odstavek 20. člena);
6. ki ne zagotovi, da je strokovni delavec neodvisen pri uvajanju spoznanj stroke (prvi odstavek 29. člena).

11. ki pisnemu obvestilu iz prvega odstavka 22. člena tega
zakona ne priloži varnostnega poročila ali obvestilo ne vsebuje tudi podatkov o osebi, ki je odgovorna za izvajanje
varstvenih ukrepov (drugi odstavek 23. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 75.000,00 SIT se kaznuje odgovorno osebo delodajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
63. člen

Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kaznuje odgovorno osebo delodajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalca:

65. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek strokovnega delavca:

1. ki ne zagotavlja delavcem sredstev ali opreme za osebno
varstvo pri delu ali če sredstvo za delo ali delovno okolje,
kljub izvedenim varstvenim ukrepom ne zagotavlja varnosti ali
zdravja pri delu (7. točka prvega odstavka 20. člena);

1. ki ne ocenjuje z vidika varnosti pri delu ustreznost delovnega mesta ali delovnega procesa ali delovnega okolja ali pri
tem ne upošteva fizikalnih ali kemičnih ali bioloških obremenitev ali antropoloških ali fizioloških ali psihosocialnih obremenjenosti, ki jih določa ustrezna stroka (prvi odstavek 28.
člena);

2. ki ne določa ukrepov za utrjevanje zdravja delavcev, ki so
pri delu izpostavljeni večji nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare (12. točka prvega odstavka 20. člena);
3. ki ne vodi evidenc o varnosti ali zdravju pri delu, v skladu
s tem zakonom ali drugimi predpisi (16. točka prvega
odstavka 20. člena);

2. ki ne svetuje delodajalcu pri načrtovanju sredstev za delo
ali delovnih procesov ali zagotavljanju brezhibnosti sredstev
za delo ali delovnega procesa ali ustreznosti delovnega okolja
ali izbiri ali preizkusu sredstev ali opreme za osebno varstvo
delavca ali opremi delovnih mest ali poteku delovnega procesa ali delovnem okolju ali pri vprašanjih ergonomije (1.
točka drugega odstavka 28. člena);

4. ki ne zagotovi pogojev za opravljanje nalog strokovnega
delavca (drugi odstavek 29. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek odgovorno osebo delodajalca, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
64. člen

3. ki ne ocenjuje ali sredstvo za delo ustreza izjavi o ustreznosti ali delovni proces ustreza varnostnemu poročilu ali uporaba nevarne snovi ustreza deklaraciji (2. točka drugega
odstavka 28. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek delodajalca:

4. ki ravna v nasprotju z določbo 3. točke 28. člena tega
zakona;

1. ki ne obvešča delavcev ali njihovih predstavnikov o uvajanju novih tehnologij ali sredstev za delo (5. točka prvega
odstavka 20. člena);

5. ki ne sodeluje s pooblaščenim zdravnikom pri usposabljanju delavcev za varno ali zdravo delo (4. točka drugega
odstavka 28. člena);

2. ki ne omogoča dostop na območje, kjer preti neposredna
ali neizogibna nevarnost, le tistim delavcem, ki so usposobljeni ali so prejeli ustrezna navodila (6. točka prvega odstavka
20. člena);

6. ki ne sodeluje s socialnim delavcem ali industrijskim psihologom pri reševanju psihosocialnih težav delavcev (5. točka
drugega odstavka 28. člena);

3. ki ne zagotavlja preventivnih zdravstvenih pregledov
v skladu s tem zakonom ali drugimi predpisi (10. točka 20.
člena);

7. ki ne organizira prve pomoči ali ukrepov za evakuacijo ali
reševanje delavcev v sodelovanju s pooblaščenim zdravnikom
(6. točka drugega odstavka 28. člena);

4. ki ne zagotovi prve pomoči ali reševanja ali evakuacije
v primeru poškodb ali kolektivnih nesreč (11. točka prvega
odstavka 20. člena);

8. ki ne daje mnenja delodajalcu pri razporejanju delavca na
delovno mesto, kjer so podane posebne zdravstvene zahteve
ali o vključevanju invalidov v delovni proces v sodelovanju
s pooblaščenim zdravnikom ali socialno službo (7. točka
drugega odstavka 28. člena).

5. ki ne usposablja delavcev za izvajanje varstvenih ukrepov
pri delu (13. točka prvega odstavka 20. člena);

66. člen

6. ki ne seznanja delavcev ali drugih oseb, ki so prisotni
v delovnem procesu z nevarnostmi ali škodljivostmi pri delu
ali z varstvenimi ukrepi (14. točka prvega odstavka 20. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 150.000.00 SIT se kaznuje za
prekršek pooblaščenega zdravnika:
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5. ki pred pričetkom dela ne obvesti pisno delodajalca ali
pooblaščenega delavca, če meni, da zaradi zmanjšanih telesnih ali duševnih sposobnosti ni zmožen opravljati dela na
delovnem mestu, na katerega je razporejen (prvi odstavek 40.
člena);

1. ki ne pripravlja analize ali zdravstvene ocene delovnega
mesta (prva alinea drugega odstavka 31. člena);
2. ki ne ugotavlja zdravstvene sposobnosti delavca ob sklenitvi delovnega razmerja na podlagi predhodnega zdravstvenega pregleda ali zdravstvene sposobnosti med trajanjem
delovnega razmerja ali o tem ne obvešča delodajalca ali
lečečega zdravnika (druga alinea drugega odstavka 31.
člena);

6. ki delodajalca ali pooblaščenega delavca nemudoma ne
obvesti o svoji ali o poškodbi druge osebe pri delu (drugi
odstavek 40. člena).
68. člen
Z denarno kaznijo 5.000,00 SIT se kaznuje za prekršek na
kraju prekrška delavca, ki ne upošteva predpisanih varstvenih
ukrepov ali ne uporablja predpisanih sredstev ali opreme za
osebno varstvo pri delu (prvi odstavek 37. člena).

3. ki ne sodeluje s socialnim delavcem ali industrijskim Dsihologom pri reševanju psihosocialnih težav delavcev (tretja alinea drugega odstavka 31. člena);
4. ki ne opravlja ali ne zagotovi, da se opravijo prventivni
zdravstveni pregledi v skladu s posebnimi predpisi (četrta
alinea drugega odstavka 31. člena);

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
Delodajalci morajo v roku enega leta od dneva uveljavitve
tega zakona urediti varnost in zdravje pri delu v skladu
z določbami tega zakona.
70. člen
Dejavnost zdravja pri delu iz drugega odstavka 57. člena tega
zakona, ki se opravlja v okviru mreže javne zdravstvene službe
na sekundarni in terciarni ravni, opravlja Klinični center Ljubljana.
Ministrstvo, pristojno za delo, objavi prvi javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje nalog javne službe iz 52. člena
tega zakona v roku dveh let od uveljavitve tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za delo, sklene z Zavodom Republike
Slovenije za varstvo pri delu in Inštitutom za varstvo pri delu
in varstvo okolja Maribor pogodbo o koncesiji za opravljanje
nalog javne službe iz 53. člena tega zakona, v roku 60 dni od
uveljavitve tega zakona, in sicer za obdobje iz prejšnjega
odstavka tega člena.

5. ki ne predlaga delodajalcu ukrepov za utrjevanje zdravja
delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za
poškodbe ali zdravstvene okvare (peta alinea drugega
odstavka 31. člena);
6. ki ne izvaja zdravstvenega varstva poklicno obolelih delavcev ali ne nudi prve pomoči pri poškodbah pri delu ali pri
akutni obolelosti delavcev (šesta alinea drugega odstavka 31.
člena);
7. ki ne organizira prve pomoči ali reševanja ali evakuacije
v primeru poškodb pri delu ali kolektivnih nesreč v sodelovanju s socialno službo (sedma alinea drugega odstavka 31.
člena);
8. ki ne svetuje ali ne sodeluje pri načrtovanju ali izbiri ali
preizkusu opreme ali sredstev za osebno varstvo delavcev
(osma alinea drugega odstavka 31. člena);
9. ki ne ugotavlja ustreznosti uporabe ali škodljivosti nevarne
snovi (deveta alinea drugega odstavka 31. člena);

71. člen

10. ki ne ugotavlja ali ne proučuje vzrokov poškodb pri delu
ali poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ali ne predlaga
delodajalcu ukrepov za njihovo obvladovanje ali preprečevanje (deseta alinea drugega odstavka 31. člena);

Pravne in fizične osebe, ki imajo pooblastilo po 42. členu
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/
86 in 47/86, p. b.), nadaljujejo z delom, skladno s pooblastilom, do uveljavitve predpisa iz 57. člena tega zakona.

11. ki ne ugotavlja vzrokov za nastanek delovne invalidnosti
ali ne predlaga ukrepov za njihovo obvladovanje ali preprečevanje ali ne sodeluje s socialno službo pri izvajanju poklicne
rehabilitacije ali ne svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela
(enajsta alinea drugega odstavka 31. člena);

72. člen
Minister, pristojen za delo, izda izvršilne predpise iz tega
zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

12. ki ne opravlja zdravstvene vzgoje delavcev ali delodajalca
(dvanajsta alinea drugega odstavka 31. člena);

Minister, pristojen za zdravstvo, izda izvršilni predpis iz drugega odstavka 17. in 34. člena tega zakona v roku šestih
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

13. ki ne zbira podatkov o zdravju delavcev v skladu s posebnimi predpisi (trinajsta alinea drugega odstavka 31. člena).

73. člen
Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi o varnosti in zdravju
pri delu, se uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami tega
zakona in drugimi predpisi, predpisi, določbe naslednjih izvršilnih predpisov:

67. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek delavca:

- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
delu v konopljarnah (Ur. I. FLRJ, št. 46/47)

1. ki se ne seznanja z varstvenimi ukrepi ali ukrepi zdravja pri
delu ali ne usposablja za njihovo izvajanje (prvi odstavek 33.
člena);

- Pravilnik o varstvu pri delu v grafični industriji (Ur. I. RS, št.
7/92)
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega
toka (Ur. I. RS, št. 29/92)

2. ki ne daje delavcem iz 11., 12. in 13. točke 3. člena tega
zakona predlogov ali pripomb ali obvestil v zvezi z varnostjo
ali zdravjem pri delu (drugi odstavek 33. člena);

- Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri
delu v steklarnah (Ur. I. FLRJ, št. 14/48)

3. ki ne gre na predhodni ali specialni ali obhodni pregled ali
na druge zdravstvene preglede, v skladu s posebnimi predpisi
(34. člen);

- Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri
delu v kamnolomih in opekarnah ter pri kopanju gline, peska
in gramoza (Ur. I. FLRJ, št. 69/48)

4. ki ne obvesti delodajalca takoj o vsaki pomanjkljivosti ali
škodljivosti ali okvari ali o drugem pojavu, ki bi lahko pri delu
ogrozil njegovo zdravje ali varnost pri zdravju ali varnost
drugih delavcev (prvi odstavek 39. člena);
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- Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivom in
odstreljevanju (miniranju) v rudnikih, kamnolomih in drugih
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delih (Ur. I. FLRJ, št. 98/49, priloga 8)

- Pravilnik o varstvu pri kmetijskem delu (Ur. I. SFRJ, št. 34/
68)

- Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri delu (Ur. I. FLRJ, št. 16/47)

- Pravilnik o zagotovitvi nastanitve in prehrane oziroma prevoza delavcev od kraja, kjer stanujejo, do kraja, kjer delajo in
nazaj (Ur. I. SFRJ, št. 41/68)

- Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih varstvenih
ukrepih pri delu pri kemično tehnoloških procesih (Ur. I.
FLRJ, št. 55/50, priloga 9)

- Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu (Ur. I. SFRJ, št 42/
68)

- Pravilnik o tehničnih in zdravstvenih tehničnih varnostnih
ukrepih pri delu v črni metalurgiji (Ur. I. FLRJ, št. 7/55)

- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri
delu z dvigali (Ur. I. SFRJ, št. 30/69)

- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih na
morskih ladjah (Ur. I. FLRJ, št. 6/57)

- Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in o varstveni opremi (Ur. I. SFRJ, št. 35/69)

- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
potapljaških delih (Ur. I. FLRJ, št. 36/58)

- Pravilnik o varstvu pri izdelovanju razstreliv in smodnika in
pri manipuliranju z razstrelivi in smodniki (Ur. I. SFRJ, št. 55/
69)

- Pravilnik o tehničnih normativih za livarsko industrijo (Ur. I.
SFRJ, št. 14/79)

- Pravilnik o varstvu pri delu na železnicah (Ur. I. SRS, št. 36/
89)

- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
mehaničnem predelovanju in obdelovanju lesa in podobnih
materialov (Ur. I. FLRJ, št. 40/61)

- Pravilnik o posebnih ukrepih in normativih za varstvo pri
delu pri predelovanju in obdelovanju kož, krzna in kožnih
odpadkov (Ur. I. SFRJ, št. 47/70)
- Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju službe za primer nesreče pri delu (Ur. I. SFRJ, št. 21/71)

- Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri
luškem transportnem delu (Ur. I. SFRJ, št. 14/64)
- Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili (Ur. I. SFRJ, št. 55/65)

- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri
delu pred ropotom v delovnih prostorih (Ur. I. SFRJ, št. 29/71)

- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih
motornih vozil (Ur. I. SFRJ, št. 17/66)

74. člen
Vlada Republike Slovenije mora v roku enega leta od uveljavitve tega zakona predložiti Državnemu zboru v obravnavo
predlog nacionalnega programa iz 4. člena tega zakona.

- Pravilnik o varstvu pri delu in o tehničnih ukrepih za
acetilenske razvijalnike in acetilenske postaje (Ur. I. SFRJ, št.
6/67)
- Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelilnimi
sredstvi in pri rudarskem miniranju (Ur. I. SFRJ, št. 9/67)

- Odredba o prepovedi razmaščevanja, pranja in čiščenja
kovinskih delov in predmetov iz drugih snovi z motornimi
bencini (Ur. I. SFRJ, št. 23/67)

75. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86 in 47/
86), 115., 120. in 121. člen zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 24/77, 30/78, 27/82, 45/82, 11/83, 24/83, 5/
86, 18/88, 14/90, 5/91 in 71/93) ter 9., 10. in 11. člen ter 1., 2. in
3. točka 95. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92 in 13/92).

- Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri delu
za gradbene objekte, namenjene za delovne in pomožne
prostore (Ur. I. SFRJ, št. 27/67)

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

- Pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnim pripravami (Ur. I. SFRJ, št. 18/91)

OBRAZLOŽITEV
1. Splošne določbe

Pomembna je določba 4. člena predloga zakona, ki uvaja
nacionalni program varnosti in zdravja pri delu, s katerim se
bo določala enotna državna politika razvoja varnosti in
zdravja pri delu, način izvajanja te politike, katere namen je
varovanje življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, ter
mreža javne službe. Skladno z obveznostmi, ki sicer izhajajo
iz 4. člena konvencije MOD št. 155, je zagotovljeno sodelova- ►
nje organizacij delodajalcev in delavcev te stroke pri izdelavi
nacionalnega programa.

(1.-4. člen)
V splošnih predpisih je opredeljena vsebina, ki je v tem, da
določa pravice in obveznosti delodajalcev v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu ter organe, pristojne za
varnost in zdravje pri delu. Opredeljen je tudi sistem normativne ureditve tega področja na tak način, da je to področje
urejeno z zakoni, izvršilnimi predpisi pristojnih ministrstev,
podrobnejše varstvene ukrepe pa določa delodajalec skladno
z zakonom in drugimi predpisi (1. člen).

2. Temeljna načela
(S. - 14. člen)

Določeno je tudi področje uporabe tega predloga zakona
tako, da se ta zakon uporablja v vseh dejavnostih in za vse
osebe, zavarovane po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in druge osebe, navzoče v delovnem procesu, pri čemer so izjema od tega načela le tiste dejavnosti,
kjer je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu urejeno
s posebnimi predpisi (2. člen). Definirani so tudi pojmi, ki so
tipični za urejevano področje, z namenom njihove jasne vsebinske opredelitve in dosledne uporabe v formalnem in materialnem pomenu (3. člen).

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu temelji na načelih,
katerih podrobnejša ureditev v predlogu zakona kot vrste
ukrepov in njihovo izvajanje je namenjeno zmanjševanju števila poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi
z delom ter s tem v povezavi izgube ali zmanjšanja delovne
zmožnosti delavca. Predlagani zakon je zasnovan tako, da je
delodajalec tisti, ki mora zagotavljati varnost in zdravje pri
delu, načrtovati in izvajati varstvene ukrepe in ukrepe medicine dela. Pomembno je načelo, da je delodajalec dolžan
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presoditi vse vzroke za ogrožanje zdravja in življenja delavca
ter pri tem upoštevati stališča in predloge medicine dela in
drugih ustreznih strok (5. člen). S tem je v zakon vnešena
nova vsebina, ki pomeni zlasti povezovanje splošnih in posebnih varstvenih ukrepov z ukrepi medicine dela. Ta načela
mora delodajalec upoštevati že pri načrtovanju delovnega
procesa, pri njegovih spremembah in pri prilagajanju le-tega
spoznanjem medicine dela in drugih ustreznih strok.

nje varnosti in zdravja pri delu neločljiv del načrtovanja in
izvajanja vseh delovnih procesov, ga je potrebno upoštevati
že pri nastajanju proizvodnje, saj bi bilo v nasprotnem zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu otežkočeno, delavci pa bi
lahko utrpeli določene škodljive posledice. Zaradi tega zakon
določa, da se lahko delovni proces vzpostavi le, če so popreje
pripravljene nekatere listine, npr. poročilo o varnostni analizi
delovnega procesa z oceno tveganj, analiza tehnološkega
procesa z vidika vpliva na zdravje delavcev, na tej podlagi
predvideni ustrezni varstveni ukrepi, izdelan program usposabljanja za varno delo in pravila ravnanja in obnašanja delavcev na delovnem mestu. Podrobnejša vsebina teh listin bo
določena s podzakonskim aktom, v okviru katerega bodo
upoštevane zahteve direktiv Evropske skupnosti (15. člen).

Iz vsebine pravnega urejanja razmerij pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu izhaja načelo, da so vse obveznosti
delodajalca na tem področju hkrati pravice delavca v zvezi
z njegovim varnim in zdravim delom (8. člen). Zaradi tega je
določeno načelo pravice delavca do takega delovnega okolja,
ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu, ter načelo prilagojenosti delovnega procesa njegovim telesnim in duševnim
zmožnostim, ob njegovi hkratni obveznosti, da ob ustrezni
pazljivosti pri delu spoštuje in izvaja ukrepe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu. Zaradi tega je, upoštevaje tudi
predpise o sodelovanju delavcev pri upravljanju, kot temeljno
načelo, ki izhaja tudi iz 19. člena konvencije MOD št. 155,
v zakonu določeno načelo medsebojnega obveščanja, skupnega posvetovanja ter soodločanja o vseh vprašanjih varnosti
in zdravja pri delu med delodajalci in delavci (9. in 10. člen)

Med predhodne ukrepe varstva pri delu je uvrščena tudi
obveznost delodajalca, da v soglasju s pooblaščenim zdravnikom določi zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
delavci za delo v načrtovanem delovnem procesu. Posebne
zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci v razmerah neposredne ali neizogibne nevarnosti, bodo določene
s podzakonskim aktom (17. člen).
V delovnih procesih, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe in zdravstvene okvare, je predpisan poseben predhodni pregled tehnične dokumentacije, katere sestavni del so
tudi listine, iz katerih izhajajo predhodni ukrepi zagotavljanja
varnosti in zdravja pri delu. Če tehnična dokumentacija ni
popolna, se uporabnega dovoljenja za začetek delovnega
procesa ne sme izdati, s podzakonskim aktom pa bo določeno za katere delovne procese je strokovni pregled obvezen
(16. člen).

Pomembnost tega področja je povdarjena v 11. členu predloga zakona, ki uzakonja načelo, da morata biti vzgoja in
izobraževanje o varnem in zdravem delu predmet vsakega
splošnega in poklicnega izobraževanja na vseh šolah vseh
vrst.
Predlog zakona v 6. členu tudi določa, da mora delodajalec,
poleg ukrepov varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti tudi
uresničevanje socialno varstvenih storitev. Določba je zapisana v obliki načela in pomeni navezno točko med predpisi
o socialnem varstvu, delovnopravnimi predpisi in tem zakonom na področju navedenih storitev. Konkretno je razdelana
v nalogah strokovnega delavca in pooblaščenega zdravnika,
kjer zakon zahteva medsebojno sodelovanje teh dveh s socialnim delavcem pri reševanju psihosocialnih problemov delavcev.

Predlog zakona v 19. členu tudi določa, da se nevarne snovi
dajejo v uporabo delavcem samo, če so opremljene
s posebno deklaracijo, ki vsebuje vse podatke za oceno tveganja in varno uporabo take snovi.
4. Obveznosti delodajalca
(20.-31. člen)
V obširnem poglavju predloga zakona, ki ureja obveznosti
delodajalca, so podrobno določene njegove konkretne obveznosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Tako je npr.
dolžan s splošnimi akti (delovnimi red, pravilniki) določiti
varstvene ukrepe, zagotavljati disciplino pri njihovem izvajanju, posodabljati delovni proces in ga prilagajati spoznanjem
ustreznih strok, obveščati delavce in njihove predstavnike
o uvajanju novih tehnologij, zagotavljati delavcem sredstva in
opremo za osebno varstvo pri delu, pripraviti analizo in zdravstveno oceno delovnih mest, zagotavljati preventivne zdravstvene ukrepe, zagotoviti prvo pomoč, reševanje in evakuacijo, seznanjati jih z nevarnostmi in škodljivostmi, ki so
prisotne pri delu v delovnem procesu, in zlasti zagotoviti, da
opravlja naloge varstva pri delu strokovni delavec, naloge
zdravstvenega varstva pri delu pa pooblaščeni zdravnik (20.
člen).

Glede na to, da je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
obveznost delodajalca, delavec ne sme imeti v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu nobenih stroškov (npr.
tudi ne stroškov usposabljanja, ki se mora izvajati v delovnem
času). Upoštevaje to načelo in obveznosti iz ratificiranih konvencij, zakon določa, da nosi delodajalec poleg stroškov
izvajanja obveznosti po tem zakonu tudi stroške obveznega
pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kakor tudi
stroške dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v primerih, ko delavec dela v razmerah večjih nevarnosti
za poškodbe in zdravstvene okvare (13. člen). To načelo je
podlaga za ustrezno ureditev v predpisih o socialnem zavarovanju (posebna prispevna stopnja za riziko poškodbe pri delu
in poklicne bolezni, možnost zavarovalniškega, diferenciranega določanja prispevne stopnje), kakor tudi za nadomestitev instituta štetja zavarovalne dobe s povečanjem z drugimi
oblikami dodatnih pokojninskih in invalidskih zavarovanj.

V 21. členu je posebej opredeljena delodajalčeva obveznost,
da usposobi delavca za varno opravljanje dela ob sklenitvi
delovnega razmerja in med njegovim trajanjem ter preizkusi
njegovo znanje, saj mu v nasprotnem ne sme odrediti samostojnega opravljanja, vodenja ali nadzorovanja dela.

Med temeljnimi načeli predlog zakona v 14. členu določa
načelo medsebojnega sodelovanja med vsemi zainteresiranimi in pristojnimi pravnimi in fizičnimi osebami na tem
področju pri načrtovanju skupne dejavnosti varnosti in
zdravja pri delu z namenom doseči višjo raven. Za zagotovitev
sredstev za opravljanje dejavnosti varnosti in zdravja pri delu
je predviden poseben prispevek, ki ga hkrati s krogom zavezancev predpiše zakon.

Pomembno je tudi, da se morajo delodajalci, kadar delajo na
skupnem delovišču, s pisnim sporazumom dogovoriti o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter
določiti delavca, ki je odgovoren za njihovo izvajanje (22.
člen). Sicer pa mora delodajalec zagotoviti, da vodja delovnega procesa ali pooblaščeni delavec nadzoruje izvajanje
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (23. člen).

3. Predhodni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu
(15.-19. člen)

Predlog zakona v 25. členu določa, kar je pomembna novost,
ki je utemeljena v 19. členu konvencije MOD št. 155, da mora
delodajalec, ki zaposluje več kot 250 delavcev, ali ki opravlja
dejavnost, pri kateri obstaja večja nevarnost za poškodbe in
zdravstvene okvare, ustanoviti poseben odbor, ki ga sestavljajo poleg delodajalca še predstavnik organa soupravljanja,
predstavnik sindikata in delavski direktor, strokovni delavec,

V tem poglavju predlog zakona ureja pedhodne ukrepe za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s ciljem, da se
predvidi nevarnosti in škodljivosti, ker je temelj za racionalno
načrtovanje delovnega procesa. Glede na to, da je zagotavljaporočevalec, št. 39
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pooblaščeni zdravnik in predstavnik delavcev invalidov.
Odbor ima pristojnosti, ki obsegajo mnenja in predloge glede
izvajanja obveznosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, pri čemer obveznost njegove ustanovitve pomeni konkretno razdelavo načela sodelovanja med delavci in delodajalcem na področju varnosti in zdravja pri delu. Taki odbori so
poznani tudi v pravnih ureditvah drugih držav in le redke so
države, ki ne določajo obveznosti ustanovitve tovrstnega organa.

V skladu s prehodnimi določbami 137. člena zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) je v ta
predlog bila prenešena vsebina 120. člena zakona o delovnih
razmerjih (Ur. list SRS, št. 24/77, 30/78, 27/82, 45/82, 11/83, 24/
83, 5/86 in 18/88), po katerem delavec lahko dela na delovnem
mestu oziroma v razmerah, kjer obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe ali zdravstvene okvare, v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnika, samo določen čas, po izteku katerega
ga mora delodajalec razporediti na drugo delovno mesto, kjer
ni take nevarnosti (38. člen).

Temelj tega poglavja so tudi določbe, ki urejajo obveznost
delodajalca, da zagotovi opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu po strokovnem delavcu, katerega naloge so
natančno zapisane v zakonu. Tako mora delodajalec določiti
ob uporabi kriterijev, ki jih določa zakon, vrsto, stopnjo in
smer izobrazbe ter število strokovnih delavcev, opravljanje
teh nalog pa lahko poveri zunanjim strokovnim delavcem ali
službam le v primeru, če ne zaposluje več kot 250 delavcev, ali
ne opravlja dejavnosti, pri kateri obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe ali zdravstvene okvare. Enak pristop je določen tudi
za opravljanje nalog zdravstvenega varstva pri delu, ki jih
mora izvajati pooblaščen zdravnik, katerega naloge so
natančno določene z zakonom. Izvajanje teh nalog lahko
delodajalec zagotovi na več načinov, bodisi tako, da organizira sam ali skupaj z drugimi delodajalci službo medicine
dela, bodisi preko organizacijske enote zdravstvenega
zavoda, ali pa s pravno ali fizično osebo, ki ima koncesijo za
opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe (26., 28., 31.
in 32. člen).

Obveznosti delavca, opredeljene v 39. in 40. členu tega predloga, se nanašajo na zagotavljanje obveščanja o pomembnih
dejstvih, ki lahko bistveno vplivajo na zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu (javljanje pomanjkljivosti, škodljivosti, okvar,
poškodb, telesnih in duševnih nezmožnostih za delo in drugih
pojavov, ki bi pri delu lahko ogrozili delavčevo življenje ali
zdravje).
Tako kot v zvezi z neizvajanjem predpisanih varstvenih ukrepov, je tudi na tem mestu določena kot posledica za delavca,
če ne ravna v skladu z opredeljenimi obveznostmi iz teh dveh
členov predloga zakona, da mu preneha delovno razmerje.
6. Evidence in poročila
(41. do 44. člen)
Interes, da se hrani dokumentacija in vodi taksativno v predlogu tega zakona navedene evidence (41. in 42. člen), je
v zagotovitvi potrebnih virov informacij za pripravljanje
ustreznih strokovnih podlag. Strokovne podlage služijo za
pripravljanje varstvenih ukrepov in drugih rešitev, tudi tistih,
ki so opredeljene v različnih predpisih.

Med obveznosti delodajalca po zakonu sodi tudi dolžnost
obvestiti inšpekcijo dela o začetku delovnega procesa, kjer
obstaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare,
in dolžnosti prijavljanja inšpekcij dela vsake smrtne poškodbe
in hujše poškodbe pri delu, kolektivne nesreče ali ugotovljene
poklicne bolezni. O smrti ali hujši poškodbi pri delu mora
delodajalec obvestiti tudi organ za notranje zadeve (23. in 24.
člen).
5. Pravice in obveznosti delavcev
(33.-40. člen)

Zato, da inšpekcija dela ali drugi organi lahko pripravljajo
različne ukrepe, morajo delodajalci pripravljati poročila o stanju varstva in zdravja pri delu. Minister, pristojen za delo,
predpiše vsebino poročil in evidenc, način vodenja, hrambo
dokumentacije in roke za njihovo sestavljanje. Informacije iz
evidenc in poročil služijo tudi kot podlaga za pripravljanje
letnega poročila inšpekcije dela za poročanje o stanju varnosti pri delu organom v državi in Mednarodni organizaciji dela
v Ženevi.

Predlog zakona v tem poglavju celoviteje pristopa k določanju pravic in obveznosti delavcev glede varnosti in zdravja pri
delu.

7. Nadzorstvo
(45. do 48. člen)

Uresničevanje vseh pravic in obveznosti delavcev glede varnosti in zdravja pri delu temelji na pravici in obveznosti
medsebojnega seznanjanja in obveščanja, dajanju pripomb,
predlogov in obvestil, kot je določeno v 33. členu. Predlog
zakona ponovno vsebuje različne zdravstvene preglede, kot
so sedaj določeni z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Iz omenjenega zakona se zdravstveni
pregledi prenašajo v predlog, z opredelitvijo obveznosti, da
minister, pristojen za zdravstvo, predpiše način, postopek in
pogoje ter nosilce za opravljanje teh pregledov (34. člen).

V prvem odstavku 45. člena predloga zakona je opredeljena
splošna stvarna pristojnost inšpekcije dela za nadzorstvo nad
izvajanjem predpisov varnosti in zdravja pri delu. V drugem
odstavku istega člena pa je ta pristojnost za nadzor nad
izvajanjem tega zakona glede zdravstvenega varstva določena zdravstveni inšpekciji.
t
Izjeme glede opredelitve stvarne pristojnosti za nadzorstvo
nad izvajanjem predpisov varnosti in zdravja pri delu pri
rudarskih delih, trgovskih plovnih objektih in v okviru zračne
plovbe so določene v 46., 47. in 48. členu predloga zakona.

Ureditev v 35. in 36. členu predstavlja realizacijo zahteve iz 13.
člena ratificirane konvencije MOD št. 155. V njem je opredeljeno, da delavec, ki je zapustil delo v situaciji, za katero iz
opravičenih razlogov meni, da je neposredno nevarna za
njegovo življenje ali zdravje, mora biti varovan pred posledicami. v skladu s pogoji in prakso v posamezni državi. Zato 35.
in 36. člen predloga zakona opredeljujeta različne situacije,
v katerih delavci lahko odklonijo delo oziroma ustrezno ukrepajo ter razreševanje posledic, nastalih s takšnim delavčevim
ravnanjem. Uresničevanje varnosti in zdravja pri delu pa je
mogoče le pod predpostavko doslednega upoštevanja predpisanih varstvenih ukrepov ter uporabe predpisanih sredstev
in opreme za osebno varstvo pri delu vsakega posameznika,
kot vseh delavcev skupaj. Na osnovi pravice in obveznosti,
dooločene v 37. členu tega predloga, se lahko uresničujejo
druge pravice in obveznosti s tega področja.

Razlogi za takšno opredelitev izhajajo iz posebnih zahtev
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v okviru navedenih
dejavnosti, med drugim tudi strokovne usposobljenosti in
delovnih izkušenj.
8. Urad Republike Slovenije za varnost In zdravje pri delu
(49. in 50. člen)
Določba prvega člena opredeljuje naloge Urada RS za varnost
in zdravje pri delu, ki ga je kot organ v sestavi Ministrstva za
delo vpeljal že zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Uradni list RS št. 71/94).
Naloge urada so zasnovane v skladu z zahtevami mednarodno pravnih instrumentov, zlasti pa 2. odstavka 15. člena
konvencije MOD št. 155, v ostalem pa gre za naloge strokovno
upravne narave, kot npr. spremljanje stanja varnosti in zdravja
pri delu, pripravljanje strokovnih podlag za nacionalni program, za zakone in druge predpise, priprava obveznih navodil
za vodenje informacijsko dokumentacijske dejavnosti in
podobno (49. člen)

Zaradi dejstva, da ima neizvajanje navedene pravice in obveznosti lahko negativne posledice, ne le za prizadetega delavca,
ki ne uresničuje predpisanih varstvenih ukrepov, temveč za
druge delavce in delodajalca, je bilo potrebno opredeliti sankcijo prenehanja njegovega delovnega razmerja, kot je tudi
določeno v 36. členu tega predloga.
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9. Svet za varnost in zdravje pri delu
(51. in 52. člen)

12. Kazenske določbe
(61. do 68. člen)

Določbi naštetih členov opredeljujeta naloge in sestavo Sveta
za varnost in zdravje pri delu kot strokovno posvetovalnega
telesa Vlade Republike Slovenije. Svet bi oblikoval in sprejemal priporočila in stališča o nacionalnem programu, o stanju
in strategiji ter izvajanju enotne politike preprečevanja
poškodb pri delu, poklicnih bolezni in drugih bolezni in
poškodb, ki so v zvezi z delom ali so posledica dela ter o aktih
mednarodnih organizacij, ki se nanašajo na varnost in zdravje
pri delu (51. člen).

Neizvajanje določb predloga tega zakona se šteje kot prekršek, ki ga lahko storijo delodajalec in njegova odgovorna
oseba, strokovni delavec, pooblaščeni zdravnik in delavec.
Kazenske določbe, ki zadevajo delodajalce, so po teži prekrška razvrščene v štiri skupine. Za najtežje kršitve določb
predloga tega zakona je za delodajalca zagrožena denarna
kazen najmanj 1.000.000,00 SIT, za odgovorno osebo pa najmanj 100.000.00 SIT (61. člen). V tem členu opredeljene kazni
za prekrške so tiste, ki v največji meri lahko vplivajo na
ustrezno urejanje in izvajanje varstvenih ukrepov, še posebej
v pogledu realizacije preventivnega delovanja delodajalca
(20. člen).
V drugi skupini (63. člen) so kazni za prekrške, s katerimi se
sankcionira neizvajanje obveznosti delodajalca v pogledu
operativnega delovanja v zvezi z delovnim procesom, sredstvi
za delo, neizvajanje strokovnih nalog, ipd. Za te prekrške je za
delodajalca predvidena denarna kazen najmanj 750.000,00
SIT, za njegovo odgovorno osebo pa najman 75.000,00 SIT.

Svet naj bi imel 15 členov, ki bi jih imenovala Vlada, sestavljen
pa naj bi bil iz predstavnikov strokovne javnosti, združenj
delodajalcev ter sindikatov, reprezentativnih za območje vse
države ter iz predstavnikov vlade Republike Slovenije (52.
člen).
10. Dejavnost varnosti In zdravja pri delu
(53. do 59. člen)
Določbe tega poglavja določa dejavnost varnosti in zdravja
pri delu.

V tretji skupini (64. člen) so določene denarne kazni za prekrške, ki jih delodajalec stori s tem, da ne zagotavlja delavcem
sredstev in opreme za osebno varstvo, da ne izvaja ukrepov za
utrjevanje zdravja delavcev, ne vodi evidenc in ne zagotovi
pogojev za delo strokovnega delavca. Za te prekrške je za
delodajalca predvidena denarna kazen najmanj 500.000,00
SIT za njegovo odgovorno osebo pa najmanj 50.000,00 SIT.

Dejavnost varnosti pri delu obsega naloge strokovnega
delavca, ki jih opravljajo delavci, zaposleni pri delodajalcu ali
organizaciji in posamezniki, ki jim delodajalec poveri opravljanje teh nalog na podlagi pogodbe, če seveda izpolnjujejo
pogoje, določene z zakonom.
Dejavnost varnosti in zdravja pri delu obsegajo tudi naloge
javne službe, ki jih opravljajo koncesionirane pravne in fizične
osebe, mrežo izvajalcev javne službe pa zagotavlja država.

V četrti skupini (63. člen) je enajst prekrškov, katerih skupna
značilnost je opuščanje izvajanja pravic delavcev do varnosti
pri delu. Zanje je za delodajalca predvidena denarna kazen
najmanj 250.000,00 SIT in za njegovo odgovorno osebo najmanj 25.000,00 SIT.

Naloge javne službe so:
- raziskovanje in spodbujanje razvoja na področju humanizacije dela;
- proučevanje poklicnih tveganj, ki imajo za posledico
poškodbe pri delu, poklicne bolezni ter druge bolezni v zvezi
z delom;
- tehnološki, ekološki, biološki, psihosocialni in epidemiološki monitoring delovnega okolja (53. in 54. člen).

Uresničevanje pravic delavcev do varnosti in zdravja pri delu
in v tej zvezi izvajanje pomembnih strokovnih nalog je s predlogom tega zakona dano strokovnim delavcem.
Zaradi pomembnosti ustreznega opravljanja dela strokovnih
delavcev je v okviru kazenskih določb v 65. členu predloga
tega zakona opredeljena skupina prekrškov, za katere je predvidena denarna kazen najmanj 150.000,00 SIT.

Dejavnost varnosti in zdravja pri delu obsega tudi naloge
v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil, to je preizkušanje
strojev in naprav ter sredstev in opreme za osebno varstvo,
kakor tudi druge postopke potrditve skladnosti ter izdajanje
obveznih strokovnih mnenj o pregledu tehnične dokumentacije. Naloge v zvezi z izvrševanjem javnih pooblastil lahko
opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom, na podlagi dovoljenja za delo oz. s predpisi o standardizaciji pooblaščene pravne in fizične osebe (56.
in 58. člen).

66. člen predloga zakona sankcionira neizvajanje tistih strokovnih nalog, ki jih delodajalec poveri pooblaščenemu zdravniku (drugi odstavek 31. člena). Za te prekrške je predvidena
denarna kazen najmanj 150.000,00 SIT.
Delavec ima pri delodajalcu, s katerim je v delovnem razmerju, poleg pravic tudi obveznosti v zvezi z zagotavljanjem
varnosti in zdravja pri delu. Zaradi pomena, ki ga imajo
nekatere obveznosti delavca v tem predlogu zakona, je v 66.
členu opredeljena skupina prekrškov, katerih skupna značilnost je na prisilen način zagotoviti s strani delavca doseganje
določenih pogojev dela in pa njegovo sodelovanje pri izvajanju nalog varnosti in zdravja pri delu. Za te prekrške je
predvidena denarna kazen najmanj 10.000,00 SIT.

Predlog zakona opredeljuje naloge zdravstvenega varstva pri
delu kot naloge javne službe, vendar odkazuje glede vsebine
teh nalog in organizacije javne službe na uporabo zdravstvenih predpisov (57. člen).

Predlog zakona v 68. členu določa za kršitve, ki jih stori
delavec z neupoštevanjem predpisanih varstvenih ukrepov ali
neuporabo predpisanih sredstev ali opreme za osebno varstvo pri delu, denarno kazen v višini 5.000,00 SIT, ki se izreče
na kraju prekrška (t. i. mandatna kazen).

11. Zbornica
(59. in 60. člen)
Določbi tega poglavja opredeljujeta zbornico kot prostovoljno obliko združevanja strokovnih delavcev in pooblaščenih zdravnikov, ki opravljajo naloge varnosti in zdravja pri
delu (59. člen).

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V 69. členu predloga zakona je določeno, da morajo delodajalci v roku enega leta od dneva uveljavitve tega zakona
urediti varnost in zdravje pri delu v skladu z določbami
zakona. Ta namreč določa mnoge zahteve, med njimi tudi
sistemske, ki jih mora izpolniti delodajalec zato, da lahko
zagotavlja varne delovne razmere in varno delovno okolje
v skladu s tem zakonom. Enoletni rok, kot je določen v tem
členu predloga, je po presoji predlagatelja tisti potreben in
primeren čas, da delodajalec lahko izpolni s tem zakonom
predpisane zahteve.

Poleg nalog, ki jih bo določil statut, bo zbornica opravljala še
naslednje naloge:
- dajala mnenja ministrstvu v postopku izdaje in odvzema
dovoljenj za delo;
- spremljala in opravljala nadzor nad delom svojih članov
v skladu s svojimi pravili;
- sprejemala kodeks poklicne etike in
- vodila evidenco svojih članov.
poročevalec, št. 39
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Minister, pristojen za delo, izda predpise iz 15., 16., 30., 44. in
58. člena v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona, v enakem roku pa minister, pristojen za zdravstvo, izda predpise iz
17. in 34. člena tega zakona (68. člen).

Da pri izvajanju nalog javne službe na področju varnosti in
zdravja pri delu v prehodnem času ne bi prišlo do zastoja, je
potrebno z Zavodom RS za varstvo pri delu v Ljubljani in
Inštitutom za varstvo pri delu in varstvo okolja v Mariboru
skleniti pogodbi o koncesiji za opravljanje nalog iz 53. člena
predloga zakona (66. člen) za čas, dokler pristojni organ ne
bo podelil koncesije na podlagi javnega razpisa.

V 69. členu predloga tega zakona je zapisano, da dokler ne
bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi tega zakona, se
uporabljajo izvršilni predpisi, ki so bili izdani na podalgi
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/
86 in 47/86, p. b.) ter drugih predpisov, ki se uporabljajo ali
veljajo na dan uvejavitve tega zakona.

Enak smoter zasleduje tudi določba 67. člena predloga
zakona. Dosedaj pooblaščene pravne in fizične osebe,
v skladu s sedanjim zakonom o varstvu pri delu (Uradni list
SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86 in 47/86, p. b.), nadaljujejo z opravljanjem tistih nalog, za katere so pooblaščene vse do uveljavitve predpisa iz 58. člena predloga tega zakona. Z njim bo
minister, pristojen za delo, na novo določil predmet dovoljenja in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati tiste osebe, ki bodo
zanj zaprosile.

Politika in strategija razvoja varnosti in zdravja pri delu je
vsebina nacionalnega programa, ki ga sprejme Državni zbor
in je opredeljen v 4. členu predloga zakona. Priprava programa je zahtevno strokovno opravilo, ki terja multidisciplinami pristop. Zato je primeren enoletni rok za njegovo pripravo, kot je določeno v 70. členu predloga tega zakona.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

KOBILARNI

LIPICA

- EPA 1213 - hitri postopek
lastninjenja. S tem je prišlo do razbitja lastninske, upravIjalske in finančne celovitosti Lipice, kar ima lahko velike
negativne posledice za čredo lipicancev ter druge razglašene kulturne spomenike na območju Lipice. Vse to pa
lahko negativno vpliva tudi na mednarodni ugled Republike Slovenije, če ne bi s svojimi ukrepi zagotovila celovitosti obstoja in razvoja kobilarne Lipica ter reje in vzreje
lipicancev v matični kobilarni.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 3/8-1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O KOBILARNI LIPICA,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.
Sprejemanje predlaganega zakona po hitrem postopku
narekuje potreba po zaščiti plemenske črede konj lipicanske pasme v kobilarni Lipica kot edine slovenske pasme
konj, ki se v Lipici goji že od leta 1580, in je tudi v svetu
priznana kot slovenska pasma, njena matična kobilarna na
Kobilarna Lipica.

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Sergij PELHAN, minister za kulturo,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo,
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Matjaž JARC, svetovalec ministra za kulturo.

Konjerejsko turistični center Lipica, p.o., je 26/4-1995
večino svojih sredstev na podlagi pogodbe brez soglasja
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, ki bi ga moral pridobiti po 44. členu zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, prenesel na občino
Sežana; del sredstev (Hotel Klub) pa je z 29/4-1995 postal
last Sklada Republike Slovenije za razvoj, saj KTC Lipica
ni pravočasno po opravljeni reviziji predložila programa
I. UVOD

Ob razpadu Italije 1943 so kobilarno preselili v Hostinec
v Sudetih. Leta 1947 po priključitvi Primorske k Jugoslaviji se
je v Lipico vrnilo le 11 konj.

1. OCENA STANJA

Leta 1948 je Lipico prevzelo Zvezno ministrstvo za kmetijstvo.
Čreda se je obnovila s plemenskim materialom iz jugoslovanskih kobilarn ter z nakupom v Italiji in Avstriji. Leta 1953 je
Ljudska Republika Slovenija ustanovila finančno samostojen
zavod, ki je deloval do leta 1959, njegovo izgubo pa je pokrival
proračun republike.

a. Zgodovinski prikaz
Značilno slovensko ime Lipica (majhna lipa) je eno redkih
svetovno znanih imen s slovenskega ozemlja in domačega
izvora. Območje Lipice in gojenje kraških konj sta se sporadično razvijala že v antiki, intenzivneje v šestnajstem stoletju
na posestvu tržaškega škofa. Leta 1580 je posestvo odkupil
Habsburžan - nadvojvoda Karel (sin cesarja Ferdinanda).
Pod okriljem cesarske rodbine je ostalo posestvo do prve
svetovne vojne.

Leta 1956 je bila v Lipici ustanovljena prva jahalna šola po
vzoru španske jahalne šole. Ustanovitelj je bila država Slovenija. Čeprav je šola dajala dobre rezultate, je morala zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev že po dveh letih prekiniti
z delom. Konji so bili razprodani, jahači pa so odšli za delom
po Evropi.

Od 1580. leta naprej se je kobilarna razvijala neprekinjeno in
strokovno ter je, razen v različnih vojnah (francosko- avstrijska, prva in druga svetovna vojna) ohranila svojo temeljno
funkcijo. Leta 1918 je kobilarno, v kateri je bilo 107 konj,
prevzelo v upravljanje vojno ministrstvo kraljevine Italije.
Delovne sposobnosti konj je preizkušala kobilarna sama, žrebičke pa so preskušali v španski jahalni šoli na Dunaju.
V Lipico so se vračali samo odbrani in v delu preizkušeni
plemenjaki.

Leta 1959 je Lipico prevzelo podjetje Jadran Sežana, ki je
v celoti pokrivalo izgubo kobilarne. V tem obdobju se je Lipica
odprla za javnost, postavili so se temelji turističnega razvoja
Lipice, odprl se je prvi turistični objekt, začeli so se razvijati
turistično jahanje in organizirani ogledi kobilarne. Zaradi
vedno večjih stroškov vzdrževanja kobilarne jo je podjetje
Jadran Sežana izločilo iz svoje sestave in ustanovilo Konjerej83
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konje pa je treba vzdrževati primerno življenjsko okolje, kmetijske površine, hleve, prostore za šolanje in nastope konj,
zaradi česar je treba Lipico obravnavati kot prostorsko in
gospodarsko nedeljivo celoto.

ski zavod Lipica. Zavod je takoj po ustanovitvi zmanjšal število konj na 80 in začel intenzivno razvijati turizem. Financiral
se je do 80% iz lastnih virov (turizem, prodaja konj), 20% pa je
dobil iz slovenskega proračuna in z dotacijami od Zveznega
ministrstva za kmetijstvo.

Kobilarna Lipica je urejena kraška oaza na matičnem Krasu, ki
je ohranila vse temeljne značilnosti zemljišča in rastja. Je
prostor, ki ga je človek s smiselno gradnjo zaščitnih zidov,
zasipanjem vrtač, zasajanjem drevja in drugim urejanjem nadgradil v park in spomenik svojega dela in bivanja. Lipiška
kobilarna je edini kulturni spomenik svoje vrste v Sloveniji in
širšem prostoru, edini tak objekt na krasu v svetu.

Leta 1972 je Zvezno ministrstvo za kmetijstvo ukinilo dotacijo
kobilarni, proračun RS pa je zmanjšal dotacijo na 2% stroškov. Zaradi navedenega je leta 1974 prišlo do združitve
konjerejsko turističnega zavoda in hotela Maestozo v TOZD
Kobilarna Lipica, v sestavi Gostinskega podjetja Sežana. Leta
1978 se je ta TOZD izločila iz Gostinstva Sežana in se vključila
v DO Agraria Koper, leta 1984 se je od tu izločila in priključila
v DO TOP Portorož.

Na posestvu so se ohranile posebne stavbe in kultivirana
kraška krajina, ki so nosilci izjemnega pričevanja o kulturni
tradiciji, ki izginja. Hrani tudi dela, pomembna za zgodovino
umetnosti in arhitekture 20. stoletja. Dejstvo, da je bila kobilarna večino svojega delovanja povezana z avstrijskim cesarskim dvorom, ji daje dodatni zgodovinski pomen.
•
V širšem območju Kobilarne Lipica, ki je edinstven dosežek
človekovega delovanja v posebnem okolju Krasa, je prisotna
ena največjih gostot podzemeljskega sveta pri nas, predvsem
jam in brezen, kar pa bo predmet posebne razglasitve in
varstva po programu nacionalnih parkov v Republiki Sloveniji.

Leta 1989 se je TOZD Kobilarna Lipica preoblikovala v družbeno podjetje Konjerejsko turistični center Lipica.
V obdobju od leta 1970 je Lipica izvedla temeljite agromelioracije na 70 ha zemljišč, zgrajen je bil hotel Maestozo (1971),
število ogledov kobilarne se je povzpelo že na 60.000 prodanih vstopnic letno, začeli so se nastopi šolanih konj za obiskovalce, število vseh konj se je približalo številki 200, zgrajen je
bil bazen ob hotelu Maestozo (1972), velika pokrita jahalnica
(1973), hipodrom (1975), nov hlev za konje in majhno pokrito
jahalnico (1979), hotel Klub (I980), hlev za zasebne konje
(1986), nova pokrita jahalnica z veznim objektom (1988), novi
seniki. V letu 1989 so bili zgrajeni igrišče za golf, tenis in mini
golt, za športno dresuro je bilo zgrajenih pet zunanjih jahališč.

Turistični razvoj je v kompleks posegel zelo agresivno s parkirišči, prodajnimi kioski, velikim hotelom Maestozo, igralnico
in igrišči za golf ter tenis. Turizem in šport sta nujna dela
funkcij 20. stoletja, ki pa morata zaradi privlačne lokacije in
razvoja kobilarne ostati del spomeniške celote.

Podjetje Casino Portorož je v letu 1989 odprlo v hotelu Maestozo igralnico, najprej v najetih prostorih, nato pa je v letu
1993 odkupilo del prostorov. KTC Lipica je dal v najem galerijo Kos, kjer so razstavljene starine, poročno dvorano ter
nekatere prostore v hotelih za frizerski salon, fitness studio,
disko, nočni bar in trgovino s športnimi rekviziti.

Kobilarno Lipica kot celoto lahko spoznamo za kulturni spomenik, v katerem so nosilci spomeniških lastnosti tudi posamezna območja in objekti, opredeljeni kot del kulturnega
spomenika.
Zaradi vsega navedenega je treba celotno posestvo Lipica
razglasiti za kulturni spomenik nacionalnega pomena. Kot
dele kulturnega spomenika, ki so pod posebnim varstvom, pa
je treba posebej razglasiti tudi kultivirano kraško krajino,
čredo konj lipicancev ter stavbno in umetnostno dediščino.

b. Naravna in kulturna dediščina
b/1. KOBILARNA LIPICA KOT CELOTA
Lipica je razglašena za krajinski park skupaj z osnovno čredo
po Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju občine Sežana (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/92, z dne 17. 4. 1992). V tem odloku niso
posebej našteti posamezni kulturni spomeniki, pač pa so kot
naravne znamenitosti in območja znotraj širšega območja
Lipice razglašeni kamniti grobi, Lipenjska jama in Lipiško
brezno.

b/2. Čreda lipicancev
Iz kobilarne Lipica izvirajo avtohtoni konji lipicanske pasme:
lipicanci, ki jih vzrejajo številne kobilarne v svetu, matična
kobilarna pa je Lipica. Lipicanci so edina pasma konj, ki ima
slovensko ime in izvor. Konji izvirajo iz kraških konj, ki so jih
že v 16. stoletju plemenitih s španskim, neapeljskim, danskim
in arabskim konjem. V toku let so izoblikovali šest linij žrebcev (Pluto, Conversano, Neapolitano, Favory, Maestozo in
Siglavy) in 18 rodov kobil, zdaj jih gojijo 16 rodov: Sardinia,
Spadiglia, Argentina, Africa, Almerina, Presciana, Englanderia, Europa, Stornella, Famosa, Deflorata, Gidrana, Djebrin,
Mercurio, Theodorosta in Rebeca. Lipicanci, ki se rodijo kot
vranci, z leti svetlijo. Med šestim in desetim letom dobe
značilno belo barvo in rumenkasto grivo. Vsi v Lipici rojeni
lipicanci so označeni s črko L na levi ličnici. Lipicance uporablja tudi španska jahalna šola na Dunaju, uspešni so na
mednarodnih tekmah športne dresure.

Lipica je včlanjena v Evropsko združenje rejcev lipicanca
(LIF). V svetu je priznano, da je Lipica matična kobilarna vseh
lipicancev, kar je bilo še posebej potrjeno ob 400. obletnici
Lipice, na katero so prišle zbirke lipicancev iz vseh evropskih
kobilarn.
Skupina desetih poslancev Evropskega parlamenta je v letu
1994 v Evropskem parlamentu vložila zahtevo, da se zagotovijo preživetje lipicanca in njegova mednarodna zaščita ter
zaščita v posameznih državah, kjer se ta pasma goji.
Kobilarna Lipica je izjemen dosežek človekovega delovanja
na Krasu. Izjemnost pomeni neprekinjena kulturna tradicija
svetovnega slovesa, ki je zaradi vzreje konj lipicanske pasme
ustvarila posebno kultivirano krajino in ohranila varstvo
objektov kulturne in naravne dediščine. Gre za območje
s posebno obliko kraške kultivirane krajine, ki ji je tudi po
mednarodno priporočenih merilih treba priznati spomeniško
vrednost.

Habsburžani so lipicance gojili za vojaške namene in dvorni
ceremonial ter za jahalno šolo. Zanimivo je spremljati število
konj v Lipici, ki je izredno nihalo, kar je bila posledica gospodarskih razmer in odnosa države. Najmanjše število je 11
v letu 1947, bila pa so obdobja, ko je bilo v kobilarni Lipica
okoli 300 lipicancev, zdaj jih je okoli 190. Izpodrivanje konja iz
kmetijstva in vojske je povzročilo skoraj popolno razprodajo
konj v 60 letih tega stoletja. Poslanska vprašanja v dunajskem
parlamentu in ostri protesti svetovnega tiska so vplivali, da je
kobilarna obstala.

Lipica je edina zaokrožena enota v Sloveniji, ki je ohranila
neokrnjeno srednjeveško kmetijsko posestvo, ki je dopolnjeno s turističnimi in športnimi objekti. Kobilarna Lipica je
prostorsko in gospodarsko povezana celota - posestvo 311
ha, ki ji daje pečat dejstvo, da je 415 let zibelka vrhunske
konjereje. Izbrana lokacija za vzrejo konj je bila načrtna, saj
so lipicanci kraški konji, vajeni trdega življenja, zato se
morajo vzrejati v kraškem podnebju in na kraških tleh. Za te
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Samo posestvo Lipica ni moglo prehraniti vse črede, zato je
bilo v sestavi Lipice tudi nekaj drugih posestev, ki so zagotavljala bodisi krmo bodisi pašo. Ko je Lipica pripadla Jugoslaviji, so ji druga posestva vzeli.
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Čeprav se je namen reje lipicancev skozi stoletja spreminjal,
je Lipica obdržala celovitost posestva do današnjih dni, le da
so na njenem območju zgrajeni tudi gostinski in športni
objekti, ki dopolnjujejo ponudbo in zadovoljujejo tudi druge
potrebe obiskovalcev.

b/6. Velbanca
Velbanca je obokan hlev, ki je bil v začetku 18. stoletja
dozidan graščini (1703-1705). Stavba je izjemna v širšem
merilu s čisto obliko banjasto obokanega, s sosvodnicami
dopolnjenega prostora, ki je znotraj deljen v bokse za konje.

b/3. Kultivirana kraška krajina

b/7. Hlevi
Ohranjeni hlevi, zidani večinoma v 19. stoletju, so funkcionalne stavbe, ki le z značilno grajeno lupino kažejo čas
nastanka. Posebej tipični in izjemni v širšem okolju so hlevi
Na borjaču in hlev za dresiranje konj (abrihtunga). Posebnost
so dopolnilne stavbe iz istega časa: silosi, ambulanta, skladišča, kovačija.

Današnja oblika in struktura kultivirane krajine na območju
Kobilarne Lipica sta plod stoletnih človekovih posegov. Melioracije in načrtno zasajanje določenih vrst dreves se omenjajo že pred 400 leti in so se nadaljevale tudi v naslednjih
stoletjih v skladu z razvojem pomena Lipice.
Nepozidani del Kobilarne Lipica je pretežno rahlo vzvalovljen
svet, ki ga razdelimo na lipiško zelenico v obliki pomola na
severni in vzhodni strani območja in ga sestavljajo drobljivi
kozinski apnenci, prekriti s tanko plastjo prsti, južni obod
vrtačastega sveta in zahodni ravnik, ki zajema dno suhe
doline in je površinsko precej kamnit.

b/8. Hotel Klub
Hotel je kakovostna arhitektura dvajsetega stoletja. Stavba,
zgrajena 1980. leta, je značilen izdelek Skupine Kras. Arhitekti
so izšli iz osnovnega stavbnega četverokotnika okoli odprtega dvorišča, ki v vsem Sredozemlju in tudi v Lipici predstavlja arhaično in domačo obliko. Znotraj traktov je sodoben,
turistom prilagojen razpored, zunanja oblika ne izstopa od
objektov graščine in hlevov.

V stoletjih razvoja se je Lipica vedno razlikovala od svoje
okolice: Kras je z naraščanjem števila prebivalstva v preteklosti ogoleval, Lipica pa je ostajala oaza zelenih, urejenih površin, ki so bile namenjene predvsem kmetijstvu.

b/9. Galerija Avgusta Černigoja
V kompleksu kobilarne je zahodni del graščine ob najstarejšem ohranjenem delu hlevov preurejen v galerijo tržaškega
rojaka, avantgardnega umetnika Avgusta Černigoja (* 1898
Trst, + 17.11.1985 Sežana). Galerija je bila urejena 1987. leta.
Oblikovanje je delo skupine Novi kolektivizem in je izjemen
primer sožitja galerijskega prostora in njegovih značilnosti
z značilnostmi likovnih del umetnika.

Vegetacijske prvine in oblikovanje površja, ki jih je v Lipici
ustvarjal človek zaradi zagotavljanja pridelave krme in paše,
so eden najpomembnejših elementov kulturne krajine (enakomerna razporeditev dreves na pašnikih zaradi senčenja ruše
oziroma vzdržavanja vlažnosti in ohranjanje obstoječih skupin iz istih namenov ter zaradi zagotavljanja sence za živali).
Območje na zahodnem robu graščinskega kompleksa je vrt
v terasah.

Umetnik je bil najtipičnejši ustvarjalec območja in se je
izjemno uveljavil kot konstruktivist v dvajsetih in tridesetih
letih. Bil je edini slovenski umetnik, ki se je šolal na Bauhausu. Černigoj je prejel Prešernovo nagrado leta 1976. Starost
je preživel v Lipici in Sežani. Barvitost Krasa je odmevala
v njegovih zadnjih delih, ki so posebej posvečena Lipici.
V zbirki je 1355 del, slik, skic, grafik in konstrukcij (objektov).
Poudarek zbirke so grafična dela. Med deli jih je 1324 last
Kobilarne Lipica, 31 del je last občine Sežana; del predmetov
in likovnih del, ki niso všteta v navedeni seznam, je zasebna
last in so posojena galeriji.

Na zasnovo posestva so poleg naravnih razmer vplivala tudi
načela gospodarnega ravnanja s prostorom. Tako se okoli
stavbnih površin, ki so nekako v sredi kompleksa, širijo travniki za košnjo. Okoli njih se širi venec pašnikov s posameznimi drevesi, ki ponekod prehajajo v gostejše hrastove
sestoje. Ob zunanjem, predvsem zahodnem robu, je gozd
črnega bora, ki je močno nasprotje listnatemu zahodnemu
delu območja. Ta zasnova je marsikje ogrožena zaradi opuščanja intenzivnosti obdelave - zaraščanje in spreminjanja
rabe - golf, tenis.
Druge vegetacijske prvine, ki imajo kulturni pomen, so drevoredi ob glavnih povezovalnih cestah ter parkovne zasaditve
predvsem eksotičnih vrst dreves med objekti (park pred hotelom Klub in staro jahalnico, park pod staro tehtnico, park med
staro tehtnico in hotelom Maestozo).

b/10. Kamnite skulpture
Lipica je bila poseben izziv za umetnike, ki so jim v bližnjem
kamnolomu kraškega apnenca pripravili material za skromno
formo vivo. Izdelane skulpture so razmeščene po parkovnih
površinah okoli obeh hotelov in objektov kobilarne. Kamniti
kipi so izjemno dopolnilo stavb in travnatih površin. Poleg
zbirke v Seči je šest kamnitih kipov največja in javno predstavljena kiparska zbirka različnih avtorjev na Krasu in v Primorju.
Kipe so klesali kakovostni domači in tuji kiparji in so zato
posebej zaščiteni. Varovani so: Kraševke in konji pred hotelom Klub (Janez Pirnat), Reliefni vodnjak na zelenici za istim
hotelom (japonski avtor); pred hotelom Maestozo pa stoje
skulpture z naslovi Mati z otrokom, Žrebeta, Kobila z žrebetom in Osameli kamen.

V celoti gre za območje s posebno obliko kultivirane kraške
pokrajine, ki ji je po mednarodno priporočenih merilih treba
priznati spomeniško vrednost.
b/4. Graščina
Preurejeni objekti graščine, zgrajeni v 16. stoletju in močno
prezidani v kasnejših stoletjih, so tipična arhitektura Krasa, ki
z dolgimi linijami stavb in oblikovanjem notranjih dvorišč
ustvarjajo kakovostne bivalne in gospodarske enote. Detajli,
kamniti portali in okenski okviri, sistemi cistern in hierarhije
prostorov dvigujejo objekte nad raven povprečne dediščine.

c) Konjerejsko turistični center Lipica - sedanje stanje
Leta 1989 se je TOZD Kobilarna Lipica preoblikovala v družbeno podjetje Konjerejsko turistični center Lipica. Dohodek
od turistične dejavnosti je vse do leta 1990 sofinanciral rejo
plemenske črede konj. Pri tem je treba poudariti, da je večina
turistov prihajala v Lipico predvsem zaradi ogleda programa
in plemenske črede. V tem času je turistični promet zelo
narasel, po vojni v letu 1991 pa je močno upadel.

b/5. Cerkev Antona Padovanskega
Cerkev je samostojen objekt, ki je bil postavljen v najstarejšem delu kobilarne. Enoladijska stavba z nekoliko nižjim in
ožjim prezbiterijem je nastala že v 16. stoletju. Prezidave 19.
stoletju so ohranile osnovne značilnosti, vključno z zvonikom
na preslico z dvema zvonovoma. V notranjosti so trije oltarji,
srednji s sliko Srca Jezusovega in kamnitima kipoma Janeza
Nepomuka in Antona Padovanskega. Levi stranski je posvečen Sv. družini, desni sv. Janezu Nepomuku. Vhodno pročelje
cerkve krasijo: prvaka apostolov Peter in Pavel ter nad njima
velika ura. Na območju kobilarne stoji še kapela lurške Matere
Božje.
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Podatki KTC Lipica
Storitve
1990

1992

1993

1994

- ogled kobilarne 230.000 ob.
- ogled programa171.000 ob.
jahanje
28.000 ur
- jahanje ponijev 3.200 ur
- vožnja s kočijo
510 ur

49.400
9.000
10.700
1.900
62

49.760
10.560
8.710
2.050
108

58.438
17.232
13.627
1.875
194

1995
do 30.6
26.007
7.810
5.049
583
235

poročevalec, št. 39

Zaradi kritičnega finančnega stanja v Lipici v letu 1991 je
država začela sofinancirati Lipico, in sicer:
leto
1989
1990
1991
1992

1993
1994
1995

- celotna vrednost podjetja
- hoteli
- golf
- kobilarne
- drugo

za plemenske konje
drugo
23.640 din in posojilo 418 mio din
121.400 din
121.200 din in nepovratno 1.700,000
din za svetovno prvenstvo
v jahanju, ki ga ni bilo
14.150.000 sit in vojna škoda nepovratno
7.000.000 ter pomoč pri tekočem poslovanju za
5.000.000 sit poroštva
12.000.000 sit 1.048.000 sit nepovratno
za
subvencioniranje
obrestne mere
17.870.000 sit
21.050.860 sit za zdaj.

2.111.958.000 sit, od tega
1.200.000.000
143.000.000 sit,
520.000.000
248.958.000

4. Finančni načrt KTC Lipica za kobilarno v letu 1995
prihodki
odhodki
izguba

200.954.000 sit
202.093.000 sit
1.139.000 sit

predvidena struktura prihodkov za leto 1995 v SIT
- ogled
39.537.000
-dresura
21.160.000
-jahanje
29.107.000
- poni
3.200.000
- kočija
440.000
- prodaja drv, gnoja in penzioni konj
10.735.000
- prodaja konj
3.920.000
-turneja
12.800.000
- sponzorstvo
5.200.000
- dotacije države
65.855.578
- dotacije Casinja
18.000.000
SKUPAJ
200.954.000

Poleg tega se iz kmetijskega dela proračuna plačuje tudi
celotna selekcija lipicancev.
Glede na zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij bi se
KTC Lipica lahko lastninil. Ker je bila za KTC Lipica v skladu
z navedenim zakonom uvedena revizija, bi moral KTC Lipica
oddati program lastninjenja do 28. 4. 1995. Ker do takrat
Republika Slovenija ni prevzela dela sredstev KTC Lipica, to je
vseh lipicancev s pripadajočimi objekti in opremo, ter posebej
razglašenih kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti
v last Republike Slovenije, je KTC Lipica s pogodbo brez
soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ministrstva za kulturo ali drugega državnega organa prenesel
na občino Sežana vsa svoja sredstva, razen hotela Klub.

predvidena struktura odhodkov kobilarne za leto 1995 v SIT
material za poslovanje
voda
krma, stelja
mineralna gnojila
gorivo-ogrevanje
elektrika
drobni inventar
vzdrževanje
dnevnice, cestnina
zavarovalne premije
reklama in propaganda
nematerialni stroški
članarina združenjem
veterinarske storitve
amortizacija
vodni prispevki
bruto bruto
odh. financ.
režija KTC
SKUPAJ

Dejansko stanje glede premoženja v območju KTC Lipica je
torej tako:
- kmetijska zemljišča in gozdovi ter nezazidana stavbna
zemljišča iz tretjega odstavka 14. člena zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS v skupni površini okoli 300
ha so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, obdeluje jih KTC Lipica;
- druge nepremičnine (razen hotela Klub in del hotela Maestozo, ki je v lasti Casinoja Portorož) s pripadajočimi funkcionalimi zemljišči, kulturni spomeniki, naravne znamenitosti in
celotna čreda konj so na podlagi navedena pogodbe v lasti
občine Sežana. Ker pa je ta pogodba verjetno nična, bi moralo
biti celotno družbeno premoženje KTC Lipica last Sklada RS
za razvoj. Na enak način so tudi stanovanja v lasti občine,
v štirih od osmih stanovanj so imetniki stanovanjske pravice,
zato bi bilo treba zagotoviti nadomestna stanovanja, ki bi jih ti
lahko odkupili;
- del hotela Maestozo je v lasti Casinoja Portorož;
- hotel Klub s funkcionalimi zemljišči je bil do 28. 4. 1995
družbena lastnina in ga je upravljal in z njim razpolagal KTC
Lipica, z 29. 4. 1995 pa je postal podjetje v lasti Sklada RS za
razvoj, ker KTC Lipica za ta del ni oddal programa lastninjenja.

3.782.000
695.000
18.458.000
810.000
310.000
1.260.000
2.400.000
15.400.000
2.500.000
3.900.000
8.600.000
2.430.000
450.000
3.600.000
22.900.000
150.000
OD 77.300.000
25.300.000
11.821.300
202.093.600

Lipica ima pri SB Koper kratkoročno posojilo, ki ima na dan
30. 6. 1995 stanje 98.059.385 tolarjev, drugo posojilo v višini
približno 25.000.000 tolarjev pa pri HKS Sežana. Posojili bi se
morali odplačevati, vendar KTC tega ne zmore, zato se dogovarja za podaljšanje. Plačuje le revalorizacijske in realne obresti, do 30. 6. 1995 je bilo plačanih 13.665.238,10 tolarjev
obresti. Na 30. 6. 1995 ima KTC Lipica za okoli 30.000.000
tolarjev neplačanih računov.

KTC Lipica je imel do prenosa dela premoženja v last občine
Sežana:

KTC Lipica ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o nastopih
lipicancev po svetu z nemško družbo Hofman koncerti. Po tej
pogodbi lipicanci ne bi smeli nastopati v tujini drugače kot
v organizaciji te družbe, pri tem pa lahko ta družba načrtovane nastope odpove brez posebne odškodnine oziroma
odgovornosti do KTC.

1. naslednje število delavcev:
DE Hoteli
87
DE Kobilarna
43, od tega je 14 trenerjev
in učiteljev jahanja
Uprava
18
Golf in tenis
4
Vzdrževanje
4
SKUPAJ
156

RAZLOGI ZA ZAKON

2. naslednje število konj plemenskih živali
120
šola jahanja in konji za turizem
70
v skupno 190 konjih je 50 v različnih kategorijah izšolanih
žrebcev

Zaradi zagotovitve obstoja in razvoja Lipice kot matične kobilarne lipicancev na svetu je treba območje Kobilarne Lipica
skupaj s čredo lipicancev, območjem kultivirane kraške krajine in deli kulturnega spomenika, ki ga predstavljata stavbna
in umetnostna dediščina, razglasiti za kulturni spomenik nacionalnega pomena.

3. vrednost premoženja po otvoritveni bilanci po podatkih
KT C

Ohraniti je treba vse funkcije Kobilarne Lipica, kot temeljno
pa rejo in vzrejo lipicancev ter varstvo kulturne dediščine.
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Zagotoviti je treba finančna sredstva za obstoj kulturnega
spomenika in njegovih delov ter za njihov razvoj. Zagotoviti je
treba nadzor nad kobilarno kot celoto in še zlasti nad njeno
čredo lipicancev ter preprečiti njeno počasno propadanje.

Zagotoviti bo treba sredstva za nakup štirih stanovanj, da se
stanovalci s stanovanjsko pravico izselijo iz stanovanj v Kobilarni Lipica, ki so pod spomeniškim varstvom.

CILJI IN NAČELA

Zagotoviti bo treba sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturnega spomenika in njegovih delov ter obnovo hotelov in
gostinskih obratov, saj takšni, kot so, ne smejo ostati.

Cilj tega zakona je ohranitev celotnega posestva Lipica
s čredo konj, kultivirano krajino, umetnostno in stavbno
dediščino ter tudi s turističnimi in športnimi objekti kot
gospodarsko in kulturno celoto in uveljaviti Slovenijo ter
Kobilarno Lipica in lipicanca v svetu.

Pregledati in na novo bo treba skleniti najemne in druge
pogodbe in zagotoviti tudi na ta način ustreznejši položaj
Kobilarni Lipica, gospodarjenje bo treba urediti tako, da se bo
Kobilarna Lipica v čim večji meri živela sama.

Zakon bo temeljil na načelu, da nihče ne more pridobiti
lastninske pravice na kulturnem spomeniku nacionalnega
pomena, za kar naj bi bila razglašena Kobilarna Lipica, da se
ohrani to območje kot gospodarska in lastninska celota.

Vsega tega pa ni mogoče pričakovati takoj. Zdaj niti ni
mogoče oceniti, koliko sredstev bo treba zagotoviti iz proračuna Republike Slovenije, saj ni mogoče realno oceniti lastnih virov kobilarne. Zato bo ena prvih nalog vršilca dolžnosti
direktorja Kobilarne Lipica, da pripravi sanacijski načrt in ga
predloži Vladi RS.

POGLAVITNE REŠITVE

Kobilarna Lipica mora v proračunu Republike Slovenije
postati samostojna postavka. Sredstva, ki ji bodo dodeljena,
morajo zagotoviti izvajanje minimalnega obsega, tudi če
druga sredstva niso zagotovljena. Obseg potrebnih sredstev
pa se bo ugotavljal v štiriletnem programu varstva in razvoja
ter v letnem programu dela in razvoja, h katerima bo dajala
soglasje Vlada RS.

S tem zakonom bi se določilo območje Kobilarne Lipica in
razglasilo za kulturni spomenik nacionalnega pomena, ki
obsega tudi kultivirano kraško krajino, čredo lipicancev ter
stavbno in umetnostno dediščino, ki bi bila v zakonu tudi
posebej določena.
Z zakonom bi se določili varstveni režimi in sankcije za njihovo kršitev.

Glede na navedeno menimo, da bo treba za Kobilarno Lipica
v proračunu za leto 1996 zagotoviti približno 300.000.000 sit.

Celotno premično in nepremično premoženje ter pravice intelektualne lastnine na tem območju naj bi postale državna last,
ki bi jo upravljal'javni zavod Kobilana Lipica, ki bi nastal
s preoblikovanjem sedanjega KTC Lipica, p. o. Ustanoviteljica
takega zavoda bi bila Republika Slovenija, ustanoviteljske
pravice pa bi uresničevala vlada, ki bi imela večino predstavnikov v svetu zavoda in bi dajala soglasje k imenovanju
direktorja ter druga soglasja k splošnim in konkretnim aktom
uprave zavoda.

S podržavljenjem premoženja ne bo nastala obveznost plačila
odškodnine, saj se je tudi občina Sežana pripravljena brezplačno odpovedati svoji lastnini v Lipici, samo da se kobilarni
zagotovita njena celovita zaščita in delovanje.
Vsi delavci ostanejo zaposleni v novem javnem zavodu, ki je
pravni naslednik sedanjega KTC Lipica, le vodilnim in delavcem s posebnimi pooblastili preneha mandat z imenovanjem
vršilca dolžnosti direktorja. Plače delavcev se uredijo po
sistemu javne uprave. Samoupravnim organom preneha mandat z uveljavitvijo tega zakona.

Določen naj bi bil tudi tisti najmanjši obseg dejavnosti, ki ga
država mora zagotoviti in za to zagotoviti tudi sredstva, tudi
če drugih sredstev ni.
Izvajanje prepovedi iz zakona naj bi nadzirali pristojni inšpektorji (kmetijski nad obdelovanjem kmetijskih zemljišč in rejo
ter vzrejo konj, selekcijo, rodovništvom, preskušanjem lipicancev itd. ter pregledovanjem objektov glede na izpolnjevanje pogojev za rejo živali; veterinarska glede zdravja živali in
higiensko-sanitarnih pogojev v hlevih, zdravstveni ustreznosti krme in vode ipd.; gozdarski glede ravnanja z gozdom;
okoljevarstveni glede na varstvo okolja; požarni za požarno
varnost ipd.; in inšpektor za varstvo kulturne dediščine, ki bi
nadzoroval ravnanje s kulturnim spomenikom in njegovimi
deli, zlasti stavbno in umetnostno dediščino). Obiskovalce pa
bi nadzirali tudi nadzorniki, ki bi lahko izrekali tudi mandatarne kazni za določene prekrške po tem zakonu.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA PREDLOG
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranijo izjemne kulturne vrednote in
celovitost Kobilarne Lipica, ki obsega območje kultivirane
kraške krajine, čredo konj lipicanske pasme (v nadaljnjem
besedilu: lipicanci) ter stavbno in umetnostno dediščino, se
celotno območje Kobilarne Lipica s tem zakonom razglasi za
kulturni spomenik nacionalnega pomena.

V prehodnih in končnih določbah bi se uredili preoblikovanje
sedanjega družbenega podjetja v javni zavod in preoblikovanje sedanje družbene lastnine v lastnino Republike Slovenije.
Ker je KTC Lipica precejšen del svojih sredstev prenesel v last
občine Sežana, je treba s tem zakonom določiti, da ta sredstva postanejo last Republike Slovenije. Na podlagi zakona bo
treba urediti tudi nadaljnja razmerja najemnikov prostorov
v Kobilarni Lipica.

II. ZAVAROVANO OBMOČJE KOBILARNE LIPICA
2. člen
Zavarovano območje Kobilarne Lipica je v katastrski občini
Bazovica in zajema vse parcele znotraj naslednjih meja: od
južnih vrat poteka meja po jugovzhodnem robu parcele št.
1908/1 proti vzhodu, kjer prečka lokalno cesto Lipica-Škrbini, se tukaj obrne proti severu in poteka po vzhodnem robu
parcele št. 1899/16 do severnih vrat, kjer prečka lokalno cesto
Lipica-Sežana in se usmeri po severnem robu parcel št. 1879
in 1880 proti zahodu, kjer se obrne proti jugu in poteka po
zahodnem in južnem robu parcele št. 1899/10 do južnih vrat,
kjer se konča v začetni točki.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Glede na sedanje stanje in financiranje Kobilarne Lipica je
treba predvidevati, da bo morala Republika Slovenija
v obdobju naslednjih nekaj let zagotavljati bistveno več sredstev za Kobilarno Lipica, kot jih je zagotavljala doslej.
Po oceni KTC Lipica je v letu 1995 pričakovati izgubo v višini
1.139.000 tolarjev, pri čemer KTC računa, da bo od Republike
Slovenije kot prihodek prejela 65.855.678 tolarjev, od Casinoja Portorož pa 18.000.000 tolarjev.
K tej izgubi je treba prišteti še neplačani posojili, katerih
glavnica je 98.059.385 oziroma 25.000.000 tolarjev.

Zavarovano območje Kobilarne Lipica je vrisano na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je sestavni del
tega zakona in se hrani kot izvirnik pri Državnem zboru
Republike Slovenije, Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Vladi), ter ministrstvih, pristojnih za kulturo, varstvo
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narave in kmetijstvo. Pregledni katastrski načrt za zavarovano
območje Kobilarne Lipica se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, izvede v zemljiškokatastrskih načrtih meje zavarovanega območja Kobilarne
Lipica na podlagi meja iz tega člena in po uradni dolžnosti
predlaga zaznambo zavarovanega območja Kobilarne Lipica
v zemljiški knjigi.

predhodnem soglasju ministrov, pristojnih za kulturo, kmetijstvo, varstvo narave, in po predhodnem mnenju občine Sežana.

3. člen

Pri čredi konj lipicancev se štejejo za neokrnjeno obliko dela
kulturnega spomenika plemensko jedro črede iz drugega
odstavka 4. člena tega zakona ter konji v šoli jahanja in
turistična čreda v številu, ki ga vsako leto v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, določi svet Kobilarne Lipica
po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.

8. člen
Varujejo se spomeniška celota in njeni deli v neokrnjeni
obliki.

Območje kultivirane kraške krajine Kobilarne Lipica, ki je kot
del spomeniške celote pod posebnim z zakonom določenim
varstvom, obsega: oblikovane pašne in travniške površine
z zaščitnimi ograjami, hrastove gaje in drevorede.
4. člen

Za neokrnjeno obliko spomeniške celote, kultivirane kraške
krajine, najpomembnejših grajenih delov in likovnih del po
tem zakonu velja tisto avtentično stanje, ki po strokovno
utemeljenem mnenju pristojnega upravnega organa omogoča njeno pričevalno namebnost.

Čreda konj lipicancev je kot avtohtona pasma, označena
z žigom in matično številko, izjemnega pomena in je del
spomeniške celote, ki je pod posebnim režimom in varstvom
določenim z zakonom.

Posegi v kulturni spomenik so dopustni samo na podlagi
predhodno izdelanega programa varstva in razvoja celotnega
zavarovanega območja ter njegovih posameznih delov.

Zaščiteni plemenski in kobilarniški žig je velika črka »L« na
levem licu konja ter trimestna matična številka na levem
sedlišču.

Vlada vsaka štiri leta določi program varstva in razvoja iz
prejšnjega odstavka za obdobje štirih let.
«
Obvezne sestavine programa varstva in razvoja po tem členu
so:
- program rejskih ukrepov za lipicance; ,
- program raziskovalnega dela za potrebe varstva kulturnega
spomenika kot celote;
- program vzdrževanja in obnove spomeniške celote in vsakega posameznega dela;
- program odstranjevanja negativnih posledic posegov v kulturni spomenik;
- program predstavitve spomeniške celote in vsakega posameznega dela;
- ocena potrebnih sredstev za uresničitev vseh programov.

Plemensko jedro črede konj lipicancev z zaščitenim plemenskim in kobilamiškim žigom, ki se načrtno razvija že od leta
1580, sestavlja:
- šest originalnih linij žrebcev, in sicer: Pluto, Conversano,
Napolitano, Favory, Maestoso in Siglavy, in sicer najmanj po
štiri plemenske žrebce vsake linije, to je najmanj 24 plemenskih žrebcev;
- šestnajst klasičnih rodov kobil, in sicer: Sardinia, Spadiglia,
Argentina, Africa, Almerina, Presciana, Englanderia, Europa,
Stornella, Famosa, Deflorata, Gidrana, Djebrin, Mercurio,
Theodorosta in Rebeca, in sicer najmanj po tri plemenske
kobile vsakega rodu, to je najmanj 48 plemenskih kobil;
- naraščaj do 4. leta starosti.

9. člen

5. člen

Na celotnem območju kulturnega spomenika je razen izjem,
ki so namenjene varstvu, ohranjanju in razvoju kulturnega
spomenika, določenih v prostorskem izvedbenem načrtu iz 7.
člena tega zakona in v programu varstva in razvoja iz 8. člena
tega zakona, prepovedano:

Najpomembnejši grajeni deli spomeniške celote s kulturnimi
lastnostmi, ki so po tem zakonu posebej varovani, so: graščinski kompleks z Velbanco in cerkvijo (parcelne št. 1899/28,
1899/41, 1899/42, 1899/81, 1899/82, 1899/83, 1899/85, 1899/86
in 1899/87), hlevski kompleks s silosi in prostori za dresuro
(parcelne št. 1899/37, 1899/38, 1899/73, 1899/91, 1899/92,
1899/93, 1899/94, 1899/95, 1899/101, 1899/106, 1899/114) in
hotel Klub (pare. št. 1917). Vse parcele ležijo v katastrski
občini Bazovica.

1. opravljati kakršna koli gradbena ali zemeljska dela zunaj
območja objektov, razen vzdrževanja infrastrukturnih objektov;
2. odlagati material na površine, ki niso za to posebej določene;
3. izvajati posege, ki spremenijo podobo značilne kultivirane
kraške krajine ali spreminjajo namembnost zemljišča;
4. spreminjanje obsega in kakovosti kultivirane kraške krajine, posegati v vrtače z namenom izkoriščanja;
5. rušiti obodno kamnito ograjo oziroma odnašati njeno gradivo;
6. gibanje obiskovalcev zunaj za to določenih površin;
7. raziskovati ali izkoriščati rudnine (mineralne surovine);
8. graditi objekte, namenjene vojaški ali policijski uporabi, ali
uporabljati v miru območje za vojaške dejavnosti;
9. obremenjevati zrak čez dovoljeno mejo;
10. odmetavati ali odlagati odpadke vseh vrst zunaj za to
določenih in ustrezno urejenih krajev;
11. izpuščati na površje, v kraško podzemlje ali v vodotoke
onesnaženo vodo, naftne derivate ali druge nevarne snovi;
12. čezmerno gnojiti površine;
13. kuriti na prostem ali v bližini gozda, razen na urejenih
kuriščih;
14. v gozdu uporabljati odprti ogenj;
15. prevažati nevarne snovi čez zavarovano območje kulturnega spomenika;
16. zunaj cest, dovoznih poti in urejenih parkirišč uporabljati
motorna vozila vseh vrst, razen intervencijskih vozil (policija,
gasilci, reševalci, zdravniki, veterinarji, državni tožilec. Drei-

6. člen
V spomeniško celoto spadata tudi zbirka likovnih del Avgusta
Černigoja z značilno postavitvijo v galeriji in parkovna plastika - forma viva - iz kraškega kamna, ki sta posebej
varovani s tem zakonom.
III. VARSTVENI REŽIMI
7. člen
V zavarovanem območju Kobilarne Lipica niso dovoljeni
posegi v prostor, ki so v nasprotju z varovanjem celotnega
območja kulturnega spomenika in njegovih delov iz 3., 4., 5. in
6. člena tega zakona, ki so nosilci spomeniških lastnosti in
s tem zakonom posebej določeni kot deli spomeniške celote.
Vlada v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme poseben
prostorski izvedbeni načrt za zavarovano območje Kobilarne
i-ipii.a.
Dovoljorj?
Ta poseg v prostor na zavarovanem območju Kobilarne1
izda minister, pristojen za posege v prostor po
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skovalni sodnik, pripadniki civilne zaščite) ter kmetijskih in
gozdarskih strojev;
17. spreminjati kmetijske kulture in vegetacijske združbe na
kmetijskih zemljiščih ali v gozdu z vnašanjem prosto rastočih
neavtohtonih rastlinskih vrst;
18. vnašati osebke prosto živečih neavtohtonih živalskih vrst;
19. požigati travniške in pašniške površine ter sežigati rastlinske ostanke na njivah brez nadzorstva polnoletne in opravilno
sposobne osebe;
20. uporabljati fitofarmacevtska sredstva zunaj obdelovalnih
zemljišč, na obdelovalnih zemljiščih pa tako, da so konji
ogroženi;
21. ubijati ali loviti prostoživeče živali, razen nezavarovanih
lovnih vrst divjadi, ter jih prenašati, zastrupljati, zadržavati
v ujetništvu ali vznemirjati;
22. nabirati gobe in nabirati prosto rastoče rastline ali njihove
dele v komercialne namene;
23. postavljati reklamne panoje, razen informacijskih oznak
za potrebe kulturnega spomenika in za prireditve;
24. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila ali bivalne
prikolice zunaj za to določenih prostorov.

IV. JAVNI ZAVOD KOBILARNA LIPICA
11. člen
Zavarovano območje po tem zakonu z vsemi nepremičninami
in opremo ter čredo konj, ki postanejo s tem zakonom lastnina Republike Slovenije, upravlja Kobilarna Lipica.
Kobilarna Lipica je javni zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Sedež Kobilarne Lipica je v Lipici št. 5.
Pečat Kobilarne Lipica je okrogle oblike s premerom 3,2 cm,
v sredini pečata je stiliziran lipicanec, v zgornjem delu je
napis »Kobilarna Lipica 1580«, v spodnjem delu je napis
»Slovenija«,
12. člen
Za organiziranje in delovanje Kobilarne Lipica se uporabljajo
določbe Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), ki urejajo
javne zavode, če ni s tem zakonom določeno drugače.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti do Kobilarne Lipica
izvršuje Vlada.
13. člen

Postavljanje naprav, potrebnih za spremljanje naravnih pojavov in stanja na območju kulturnega spomenika, se ne šteje
za prepovedano ravnanje po prvem odstavku tega člena.
Vlada lahko predpiše posebne takse oziroma druge dajatve za
vožnjo in parkiranje motornih vozil na zavarovanem območju
in za druga dopustna ravnanja, ki pa pomenijo obremenitve
zavarovanega območja. Polovica sredstev iz teh dajatev pripada Republiki Sloveniji, druga polovica pa občini Sežana, za
urejanje cest in okolice zavarovanega območja.

Kot javna služba se opravljajo naslednje dejavnosti oziroma
naloge:
- reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje,
selekcija, rodovništvo, preizkušanje in šolanje konj;
- organiziranje kulturnih in športnih prireditev na zavarovanem območju;
- varstvo kulturne dediščine.

10. člen
Zaradi zavarovanja lipicanca je prepovedano:
1. ukinjanje linij oziroma rodov lipicancev iz 4. člena tega
zakona in zmanjševanje najmanjšega števila lipicancev iz
drugega odstavka 8. člena tega zakona;

Pri financiranju dejavnosti, ki jih opravlja Kobilarna Lipica,
imajo prednost dejavnosti, ki se opravljajo kot javna služba,
nato dejavnosti iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona in
drugo.

2. odtujevanje lipicancev v nasprotju z rejskim programom in
brez soglasja ministrstev, pristojnih za kmetijstvo in kulturo;

14. člen

3. kakršno koli ravnanje, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje,
sposobnost za razmnoževanje, šolanje ali šport lipicancev;

Dejavnosti Kobilarne Lipica so:
1. kmetijstvo, in sicer:
- živinoreja, od tega reja in vzreja konj;
- storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev, od tega:
pripuščanje, osemenjevanje, selekcija, rodovništvo, preizkušanje, oskrba živali;
- pridelovanje krmnih rastlin;

4. udeležba konj na razstavah, tekmovanjih ali drugih prireditvah ali začasen izvoz brez soglasja ministrov, pristojnih za
kulturo in kmetijstvo;
5. nepooblaščenim osebam brez nadzorstva ali ob nedovoljenem času vstopati ali se zadrževati oziroma gibati v prostorih
oziroma objektih za rejo in šolanje lipicancev, v objektih za
skladiščenje krme oziroma na območjih, kjer sta zadrževanje
in gibanje omejena oziroma prepovedana;

2. dejavnost javne uprave, od tega dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju kulture;
3. varstvo kulturne dediščine;

6. krmiti oziroma napajati lipicance nepooblaščenim
osebam;
f

4. rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti (med drugim
tudi šolanje učiteljev jahanja, jahačev in dreserjev, dresura
konj, šola jahanja in vožnje, ponudba jahanja, ogled kobilarne
ter programov jahanja, javna predstavitev konj doma in
v tujini, turneje, organiziranje športnih tekmovanj konj in
tekmovanj v dresuri ipd.);

7. voditi druge konje in druge živali v prostore za plemensko
čredo in v zaprte objekte, namenjene za lipicance;
8. nepooblaščenim osebam v bližino lipicancev vnašati
kakršne koli snovi ali predmete, ki lahko vplivajo na zdravje,
razmnoževalno ali športno sposobnost konj,

5. trgovina, od tega trgovina:
- na debelo:
- z živimi živalmi;
- s krmo za domače živali;
- s konjskim gnojem;
- s konjsko in konjeniško opremo;
- na drobno'
- s konjsko in konjeniško opremo;
- s knjigami, domačim in tujim dnevnim in periodičnim
tiskom, revijami, spominki in izdelki domače obrti, pisalnimi
potrebščinami, vstopnicami, razglednicami, znamkami in
kovanci, turističnoinformativnim gradivom;
- z živili, pijačami in tobakom;
- z umetniškimi izdelki;

9. povzročati strah ali bolečino konjem,
10. opravljati kakršne koli raziskave na lipicancih brez
soglasja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
11. organizirati prireditve s konji, ki niso iz Lipice, če te
prireditve niso predvidene v letnem programu. Izjemno dovoljenje za prireditve, ki niso v letnem programu, izda minister,
pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
kulturo, na predlog Kobilarne Lipica;
12. jahanje konj, ki niso lipiške reje ali niso nastanjeni v Kobilarni Lipica.
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6. gostinstvo,

varstvu spomeniške celote in vsakega njenega dela.

7. prevoz potnikov z vprežnimi vozili;

Direktor Kobilarne Lipica lahko samostojno sklepa posle
v okviru finančnega načrta, za posle, ki niso določeni s finančnim načrtom, pa lahko brez soglasja Vlade sklepa posle do
zneska, ki je določen v finančnem načrtu.

8. raziskovanje in razvoj;
9. druge dejavnosti, za katere da soglasje ustanovitelj.

Naloge in pristojnosti direktorja Kobilarne Lipica ter način
njegovega imenovanja se podrobneje določijo v statutu Kobilarne Lipica.

15. člen
Organi Kobilarne Lipica so:
- svet;
- direktor;
- strokovni vodja;
- strokovni svet.

I

19. člen
Direktorja Kobilarne Lipica imenuje in razrešuje svet Kobilarne Lipica s soglasjem Vlade.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor ima visoko
izobrazbo in ustrezne organizacijske in upravljavske izkušnje
ter izpolnjuje druge pogoje, določene s statutom zavoda.

16. člen
f
Svet Kobilarne Lipica ima 7 članov, od katerih 5 imenuje
Vlada, in sicer po enega izmed predstavnikov ministrstev,
pristojnih za kulturo, kmetijstvo, varstvo narave, gostinstvo in
finance, enega imenuje pristojni organ občine Sežana, enega
pa delavci Kobilarna Lipica.

Mandat direktorja traja 4 leta in je lahko po poteku te dobe
ponovno imenovan.
20. člen

Člani sveta Kobilarne Lipica so imenovani za 4 leta in so po
izteku mandata lahko ponovno imenovani.

Strokovni vodja Kobilarne Lipica vodi strokovno delo v zvezi
z rejo in vzrejo lipicancev ter varstvom spomeniške celote in
vsakega njeneqa dela.
Pravice, obveznosti in odgovornosti strokovnega vodje ter
pogoji za njegovo imenovanje se določijo s statutom zavoda.

17. člen
Svet:
- sprejme statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest z višino plače s smiselno uporabo količnikov, ki
se za primerljiva delovna mesta uporabljajo v državni upravi,
pravilnik o pogojih za prodajo konj ter druge splošne akte ter
jih predloži v soglasje Vladi;

Strokovnega vodjo zavoda imenuje in razrešuje direktor po
predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda in s soglasjem ministrov, pristojnih za kmetijstvo in kulturo.
21. člen

- sprejme pravilnik o redu na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, ga predloži v soglasje ministrstvom, pristojnim
za kmetijstvo, kulturo in varstvo narave, in poskrbi za
ustrezno seznanitev javnosti in obiskovalcev z njim;

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet:
- obravnava strokovna vprašanja v zvezi z režimom in varstvom kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov;

- sprejme osnutek štiriletnega programa iz 8. člena tega
zakona in ga predloži Vladi;

- določa strokovne podlage za program varstva in razvoja
zavoda iz 8. člena tega zakona in letni progam dela;

- sprejme letni program dela in razvoja, ki vsebuje vse elemente programa iz 8. člena tega zakona, ter finančni načrt in
zaključni račun ter jih predloži v soglasje Vladi,

- odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z režimom in varstvom kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov
v skladu s programom iz prejšnje alinee;

- sprejme odločitev o prodaji lipicancev, ki ni predvidena
v programu iz prejšnje alinee in jo predloži v soglasje ministrstvoma, pristojnima za kmetijstvo in kulturo;

- daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji strokovna mnenja in predloge glede dejavnosti Kobilarne Lipica;

- predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti;

- opravlja druge naloge, določene s statutom zavoda.

- zagotavlja strokovnemu vodji neodvisno strokovno delo
z lipicanci v skladu s predpisi in programi;

Strokovni svet sestavljajo strokovni delavci zavoda in zunanji
strokovnjaki, in sicer dva za konjerejo in po eden za veterinarstvo, varstvo kulturnih spomenikov ter varstvo narave.

- imenuje in razrešuje direktorja in predloži predlog
v soglasje Vladi;

Člane strokovnega sveta imenuje svet Kobilarne Lipica.

- po predhodnem mnenju strokovnega sveta in v soglasju
z ministroma, pristojnima za kmetijstvo in kulturo, imenuje in
razrešuje strokovnega vodjo;

Podrobnejša sestava in naloge strokovnega sveta so določene s statutom Kobilarne Lipica.

- imenuje člane strokovnega sveta;
22. člen

- opravlja druge naloge, če tako določa zakon oziroma statut
Kobilarne Lipica.

Kobilarna Lipica nastopa v pravnem prometu v svojem imenu
in za svoj račun.

Podrobnejše naloge sveta se določijo v statutu Kobilarne
Lipica.

Kobilarna Lipica odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, ki
jih upravlja, razen z deli spomeniške celote iz 3., 4., 5. in 6.
člena tega zakona.

18. člen
Direktor Kobilarne Lipica organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod, je odgovoren za
zakonitost dela zavoda. Direktor je odgovoren za strokovnost
dela, razen za strokovnost dela pri reji in vzreji lipicancev ter
poročevalec, št. 39

23. člen
Osnovna in druga materialna sredstva, ki jih upravlja Kobilarna Lipica, so last Republike Slovenije.
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25. člen

Kobilarna Lipica odgovarja za upravljanje premoženja ustanovitelju.

O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče
pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča Vlada
oziroma Državni zbor na predlog sveta Kobilarne Lipica oziroma Vlade.

Kobilarna Lipica premoženja ne sme prodajati, dajati v najem
ali ga dati v uporabo s koncesijo, obremenjevati s hipotekami
ali bremeni, razen premoženja, ki ni namenjeno za dejavnosti
javne službe. Premoženje, ki ni namenjeno za dejavnosti
javne službe, lahko odproda ali da v najem ali zanj podeli
koncesijo ali obremeni le s soglasjem Vlade. V tem primeru
Vlada določi tudi pogoje za prodajo, najem, koncesijo oziroma obremenitev, če premoženje ostane v Lipici, pa tudi
dejavnosti, za katere se sme to premoženje uporabljati,
pogoje za opravljanje teh dejavnosti in odškodnino za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju.

26. člen
Delavci Kobilarne Lipica uresničujejo pravico do sodelovanja
pri upravljanju kobilarne kot posamezniki v skladu z zakonom, kolektivno pa v skladu s kolektivno pogodbo.
Ne glede na prejšnji odstavek uresničujejo delavci Kobilarne
Lipica pravico do soupravljanja tudi kot člani sveta in strokovnega sveta Kobilarne Lipica v skladu z zakonom in statutom
Kobilarne Lipica.
Med morebitno stavko morajo delavci Kobilarne Lipica zagotoviti za spomeniško celoto in vse njene dele vse dejavnosti
javne službe iz 13. člena tega zakona ter celovito oskrbo konj.

Vsaka pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
je nična.
Kobilarna Lipica mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.

27. člen
Druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in
Kobilarne Lipica so:
1. ustanovitelj:
- daje soglasja k splošnim in konkretnim aktom Kobilarne
Lipica v skladu s tem zakonom;
- daje soglasje k sklenitvi dolgoročnih pogodb, katerih predmet so lipicanci;
- imenuje medresorsko komisijo, ki najmanj enkrat letno
pregleda delovanje in poslovanje Kobilarne Lipica;
- nadzira zakonitost dela v Kobilarni Lipica;

24. člen
Finančna sredstva za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva
Kobilarna Lipica:
- s prihodkom od prodaje blaga in storitev v skladu s tem
zakonom in statutom;
- iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, za
katere je z zakonom oziroma sprejetim finančnim načrtom
določeno, da se financirajo iz tega proračuna;

2. Kobilarna Lipica:
- kadar koli zagotovi dostop v vse prostore in pregled vse
dokumentacije medresorski komisiji ustanovitelja oziroma
pooblaščenim osebam ministrstev, pristojnih za kmetijstvo,
kulturo, varstvo narave, finance, gospodarske dejavnosti;
- zagotavlja javnost sej sveta in strokovnega sveta ter o svojem delovanju obvešča javnost po množičnih občilih;
- včlanjuje se v mednarodne organizacije rejcev konj lipicancev in utrjuje položaj Kobilarne Lipica kot matične kobilarne
lipicancev v svetu;
- prizadeva si za čim prejšnjo finančno osamosvojitev Kobilarne Lipica od proračuna Republike Slovenije.

- z dotacijami, darili in iz drugih virov.
Kobilarna Lipica pridobiva sredstva iz 2. alinee prejšnjega
odstavka na podlagi sprejetega letnega programa dela in
razvoja ter finančnega načrta, v katerem so zajeta tudi sredstva presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklega leta.
Če niso zagotovljeni drugi viri sredstev, Republika Slovenija
zagotavlja izvedbo naslednjega najmanjšega obsega varstva
Kobilarne Lipica:
- čredo lipicancev najmanj v obsegu iz drugega odstavka 8.
člena tega zakona;

V. NADZOR
28. člen

- oskrbo in nego (hrana, voda, prostori za bivanje, izpust,
šolanje, paša, gibanje, čiščenje in podkovanje lipicancev,
čiščenje hlevov in drugih prostorov za lipicance);

Izvajanje določb iz III. poglavja tega zakona nadzirajo pristojni
inšpektorji.

- zdravstveno varstvo lipicancev;

Inšpektorji nadzirajo izvajanje določb III. poglavja tega
zakona vsak v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, določenih v zakonu ali drugem predpisu.

- tekoče in investicijsko vzdrževanje varovanih objektov;
- preizkus delovne sposobnosti lipicancev;
- šolanje lipicancev;

29. člen

•

Izvajanje določb 9. člena in 5. do 9. in 12. točke 10. člena tega
zakona pa nadzirajo tudi nadzorniki, ki jih za to pooblasti
Kobilarna Lipica.

- usposabljanje nujno potrebnih jahačev;
- predstavitvene dejavnosti in javna predstavitev lipicancev
in Kobilarne Lipica v nujnem obsegu (program klasične in
športne dresure, dan odprtih vrat, enkrat letno mednarodna
predstavitev);

30. člen
Nadzornik je lahko pooblaščena oseba, ki ima najmanj srednjo izobrazbo in ima opravljen preizkus znanja iz upravnega
postopka.

- vzdrževanje kultivirane kraške krajine najmanj v obstoječem obsegu in vsaj v obstoječi kakovosti;

Nadzornik ima in med opravljanjem službe nosi na vidnem
mestu značko nadzornika, ki je okrogle oblike s premerom
6 cm, v sredini je risba stiliziranoga lipicanca, v gornjem delu
je napis »NADZORNIK«, v spodnjem delu pa napis »KOBILARNA LIPICA«.

- izboljševanje stanja in uporabe grajenih delov spomeniške
celote v skladu z njihovo kulturno vrednostjo;
- izboljševanje ravni hranjenja in predstavljanja varovanih
likovnih del;

Nadzornik ima izkaznico s svojo fotografijo in podpisom,
predpisanimi pooblastili in podpisom direktorja Kobilarne
Lipica.

- predstavitev spomeniške celote in njenih posameznih
delov.
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Naloge nadzornika so:
- neposredno spremlja stanje na zavarovanem območju;
- stalno nadzira izvajanje varstvenih režimov iz drugega
odstavka 28. člena tega zakona;
- ugotavlja dejansko stanje pri kršitvah prepovedi iz tega
zakona ter obvešča o tem pristojnega inšpektorja, če nima
pooblastil za ukrepanje in kaznovanje;
- izreka denarne kazni v primerih iz 34. člena tega zakona.

lastnine, ki jih ima KTC Lipica, premoženje v lasti občine
Sežana oziroma v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj
lastnina Republike Slovenije in jo upravlja Kobilarna Lipica.
Uporabniki družbenega premoženja ter lastniki premoženja iz
2. alinee prejšnjega odstavka prenesejo premoženje na Kobilarno Lipica v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Hkrati
predajo Kobilarni Lipica tudi vso pripadajočo dokumentacijo
o tem premoženju; če tega ne storijo v roku, poskrbi za
pridobitev dokumentacije Kobilarna Lipica.

Nadzornik lahko v skladu s svojimi pristojnostmi nepooblaščene osebe na zavarovanem območju Kobilarne Lipica legitimira, ustno zahteva njihovo odstranitev iz prostorov oziroma
s kraja, kjer jim vstop, gibanje ali zadrževanje niso dovoljeni,
prepove nadaljnje kršenje prepovedi po tem zakonu.

Kobilarna Lipica predlaga za nepremičnine, ki jih pridobi po
prejšnjem odstavku, vpis v zemljiško knjigo v dveh mesecih
po pridobitvi dokumentacije.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

36. člen
31. člen

Vlada v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona določi
pogoje za najem oziroma koncesijo za obstoječe lastnike
oziroma uporabnike premoženja na zavarovanem območju,
dejavnosti, za katere se sme to premoženje uporabljati,
pogoje za opravljanje teh dejavnosti in odškodnino za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če na
zavarovanem območju Kobilarne Lipica ravna v nasprotju
s prepovedjo iz 1. do 5., 7. do 21. ali iz 23. točke prvega
odstavka 9. člena tega zakona ali 3., 10. ali 11. točke 10. člena
tega zakona.

Kobilarna Lipica in najemniki oziroma lastniki prostorov na
zavarovanem območju sklenejo v štirih mesecih po določitvi
pogojev iz prejšnjega odstavka novo pogodbo, v kateri se
uredijo obseg in vrsta dejavnosti, za katere se smejo ti prostori uporabljati, pogoji za opravljanje teh dejavnosti, odškodnina za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju
ter pogoji in odškodnina za morebitno uporabo blagovne
znamke. K pogodbi je treba pridobiti soglasje Vlade.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
32. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če na zavarovanem območju Kobilarne Lipica ravna v nasprotju s prepovedjo iz 1. do 5., 7. do
21. ali iz 23. točke 9. člena tega zakona ali iz 3. ali 10. točke 10.
člena tega zakona.

Če pogodba ni sklenjena v predpisanem roku, lahko vsaka od
pogodbenih strank toži na sklenitev nove pogodbe oziroma
odstopi od sklenjene pogodbe.
37. člen

33. člen

Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica iz 8. člena tega
zakona za obdobje od leta 1996 do 1999 predpiše Vlada
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje Kobilarna Lipica, če ravna v nasprotju s prepovedjo iz 1. do 5., 7. do 21. ali iz 23. točke prvega odstavka 9.
člena tega zakona ali od 1. do 4. točke, 10. ali 11. točke 10.
člena tega zakona.

38. člen
Vlada imenuje vršilca dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica,
člane sveta, ki so predstavniki ustanovitelja, in vršilca dolžnosti strokovnega vodje Kobilarne Lipica v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona in hkrati razreši dotedanjega direktorja in druge vodilne delavce ter delavce s posebnimi pooblastili.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznujeta tudi odgovorna oseba in delavec Kobilarne
Lipica, če storita katero od dejanje iz prejšnjega odstavka.
34. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju
s prepovedjo iz 6., 22., ali 24. točke prvega odstvaka 9. člena
ali iz 5. do 8. ali 12. točke 10. člena tega zakona.

S konstituiranjem sveta Kobilarne Lipica prenehajo funkcije
samoupravnih organov KTC Lipica.
39. člen

Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izterjajo na kraju prekrška pristojni inšpektor, policist ali nadzornik.

Vršilec dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica opravi pod nadzorstvom ustanovitelja vse priprave za spremembo registracije Kobilarne Lipica kot pravnega naslednika KTC Lipica pri
pristojnem sodišču, prevzame v upravljanje vse premoženje in
zagotovi vse potrebno za nemoteno in zakonito delovanje
Kobilarne Lipica.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Z uveljavitvijo tega zakona

Vršilec dolžnosti direktorja Kobilarne Lipica pripravi sanacijski program Kobilarne Lipica v 6 mesecih po imenovanju.

- Republika Slovenija prevzame ustanoviteljske pravice nad
Konjerejsko turističnim centrom Lipica, p. o., Lipica 5, Sežana
(v nadaljnjem besedilu: KTC Lipica), ki nadaljuje z delom kot
javni zavod z imenom Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, ki je
pravna naslednica KTC Lipica in uskladi svojo registracijo
v 2 mesecih po uveljavitvi tega zakona, svojo organiziranost
pa v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona;

40. člen
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
sklene s Kobilarno Lipica v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona dolgoročno zakupno pogodbo za zakup kmetijskih in
nezazidanih stavbnih zemljišč in uporabo gozdov na zavarovanem območju in tudi za zemljišča zunaj zavarovanega
območja, ki jih je pred prenosom v lastnino Republike Slovenije upravljal KTC Lipica.

- postanejo celotno premično in nepremično premoženje na
območju iz 2. člena tega zakona, ki je ob uveljavitvi tega
zafcc r.s,- v družbeni lasti, razen premoženja, ki ga upravlja in
s katerim razpolaga Casino Portorož, pravice intelektualne
poročevalec, št. 39
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41. člen

na območju občine Sežana (Primorske novice, Uradne
objave, št. 13/92).
42. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha za s tem zakonom
zavarovano območje Kobilarne Lipica in dele kulturnega spomenika iz 3., 4., 5., in 6. člena tega zakona veljati Odlok
o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov

OBRAZLOŽITEV
Z zakonom o Kobilarni Lipica se želi glede na izjemno kulturno vrednost Lipice kot kulturne in gospodarske celote
s kultivirano kraško krajino, čredo konj lipicanske pasme ter
stavbno in umetnostno dediščino celotno območje Kobilarne
Lipica razglasiti za kulturni spomenik nacionalnega pomena
(1. člen). Celotno območje Kobilarne Lipica bi bilo torej spomeniška celota pod posebnim varstvom, določenim z zakonom.

24 plemenskih žrebcev; najmanj po 3 plemenske kobile vsakega od klasičnih rodov, to je najmanj 48 plemenskih kobil,
naraščaj do 4. leta starosti, ter čreda v številu, ki bi ga za
vsako leto po predhodnem mnenju strokovnega sveta javnega
zavoda Kobilarna Lipica določil svet tega zavoda v soglasju
z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. Za neokrnjeno obliko
spomeniške celote kultivirane kraške krajine, najpomembnejših grajenih delov in likovnih del po tem zakonu bi veljalo tisto
avtentično stanje, ki bi po strokovno utemeljenem mnenju
pristojnega upravnega organa (kultura, varstvo narave) omogočalo njeno pričevalno namembnost.

Znotraj te celote pa naj bi se posebej razglasile kot deli
kulturnega spomenika (3., 4., 5. in 6. člen):
- oblikovane pašne in travniške površine z zaščitnimi ograjami, hrastovi gaji in drevoredi kot območje kultivirane kraške
krajine;
- čreda konj lipicancev, ki je avtohtona pasma in obsega
6 originalnih linij žrebcev ter 16 od 18 klasičnih rodov kobil,
naraščaj do 4. leta starosti ter druga čreda lipicancev;
- grajeni deli spomeniške celote: graščinski kompleks z Velbanco in cerkvijo, hlevski kompleksi s silosi in prostori za
dresuro ter hotel Klub;
- zbirka likovnih del Avgusta Černigoja z značilno postavitvijo v galeriji in parkovna plastika - forma vi va - iz kraškega
kamna.

Zaradi varstva kulturnega spomenika bi bilo treba vsaka štiri
leta izdelati program varstva in razvoja. Ta program bi sprejela Vlada. Obvezne sestavine tega programa bi morale biti
programi za vsakega od delov kulturnega spomenika, to so
program rejskih ukrepov za lipicance, program raziskovalnega dela za varstvo kulturnega spomenika kot celote, program vzdrževanja in obnove spomeniške celote in vsakega
posameznega dela, program odstranjevanja negativnih posledic posegov v kulturni spomenik, program predstavitve spomeniške celote in vsakega posameznega dela, ocena potrebnih sredstev za uresničitev celotnega programa Posegi v kulturni spomenik bi se lahko izvajali le v skladu s tem programom.

Za spomeniško celoto in za vse njene dele bi bilo z razglasitvijo zagotovljeno varstvo po tem zakonu in po zakonu o varstvu naravne in kulturne dediščine (9. člen).

V 9. členu so predlagane vse prepovedi, ki bi veljale na
celotnem zavarovanem območju. Te prepovedi pa bi imele
izjeme le toliko, kolikor bi bilo to določeno v prostorskem
izvedbenem načrtu iz 7. člena predloga zakona in v programuj
varstva in razvoja iz 8. člena predloga zakona.

V zakonu naj bi bilo natančno določeno zavarovano območje
Lipica, ki je v celoti v katastrski občini Bazovica. Poleg mej
tega območja, določenih z zakonom, bi bila sestavni del tega
zakona tudi karta - pregledni katastrski načrt v merilu
1 : 5.000. Za zaznambo zavarovanega območja v zemljiški
knjigi naj bi po uradni dolžnosti poskrbel upravni organ,
pristojen za geodetske zadeve (2. člen).

Zaradi dejavnosti, ki se opravljajo na zavarovanem območju
in ne spadajo pod dejavnosti varstva kulturnega spomenika,
bi lahko Vlada uvedla posebne takse oziroma druge dajatve.
Sredstva iz teh dajatev bi do 1/2 pripadala Republiki Sloveniji
za izvajanje programov varstva in razvoja na zavarovanem
območju, druga polovica sredstev pa občini Sežana. Do zavarovanega območja Kobilarne Lipica vodijo javne ceste
v občinski lasti, ki jih mora občina ustrezno vzdrževati, prav
tako je treba ustrezno vzdrževati tudi drugo okolico zavarovanega območja, zato bi se občini dodelil del sredstev teh
posebnih dajatev.

Zavarovano območje je treba natančno določiti, saj na njem
velja poseben režim varstva, katerega kršitve po tem zakonu
pomenijo prekrške (31. do 34. člen), lahko pa so posamezne
kršitve tudi kazniva dejanja po kazenskem zakoniku Republike Slovenije.
Razglasitev posameznih naravnih znamenitosti na širšem
območju Lipice bo opravljena po predpisih o varstvu naravne
dediščine in po sprejemu državnega progama urejanja nacionalnih parkov, kar pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

V 10. členu so predvidene posebne prepovedi, ki se nanašajo
na varstvo lipicancev. Te prepovedi bi veljale tako za obiskovalce kot tudi za delavce Kobilarne Lipica, saj določena dejanja iz teh prepovedi lahko storijo le delavci Kobilarne Lipica.

Zaradi zagotovitve varstva spomeniške celote in njenih posameznih delov se na tem območju ne bo smelo posegati
v prostor, razen v okviru prostorskega izvedbenega načrta, ki
ga bo sprejela Vlada (7. člen). Vsi posegi v prostor na zavarovanem območju morajo biti načrtovani tako, da bi bila čreda
lipicancev in drugi deli kulturnega spomenika čim manj
moteni. Prav tako se na tem območju ne bi smele prosto
opravljati druge dejavnosti, temveč bi morala s tem soglašati
Vlada, ki bi določila tudi celovite pogoje za opravljanje takih
dejavnosti (23. in 36. člen).

Celotno premično in nepremično premoženje na zavarovanem območju ter pravice intelektualne lastnine bi bilo last
Republike Slovenije, zato je v prehodnih in končnih določbah
(35. člen) predvideno, da vse premično in nepremično premoženje ter tudi pravice intelektualne lastnine na zavarovanem
območju v družbeni lastnini, razen na dan uveljavitve tega
zakona obstoječega premoženja Casinoja Portorož, v lasti
občine in v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj z uveljavitvijo tega zakona postanejo last Republike Slovenije.
To premoženje bi upravljal javni zavod Kobilarna Lipica (11.
do 27. člen), ki bi nastal s preoblikovanjem sedanjega Konjerejsko turističnega centra Lipica, p. o. Za organiziranje in
delovanje tega javnega zavoda veljajo določbe zakona o zavodih in predlaganega zakona. Ustanovitelj javnega zavoda bi
bila Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa bi izvrševala Vlada.

Dovoljenja za posege v prostor na zavarovanem območju bi
zato lahko dajal minister, pristojen za posege v prostor, po
predhodnem soglasju ministrov, pristojnih za kulturo, kmetijstvo, varstvo narave, in po predhodnem mnenju občine
Sežana (7. člen).
S tem zakonom naj bi zagotovili tudi neokrnjeno obliko spomeniške celote in njenih delov (8. člen). Zato bi zakon določil,
da se za neokrnjeno obliko lipicanske črede štejejo najmanj
po 4 plemenski žrebci od vsake originalne linije, to je najmanj

Javni zavod bi opravljal dejavnosti, ki se opravljajo kot javna
služba (13. člen), kot tudi določene dobičkonosne dejavnosti.
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Namen tega zakona je ohraniti celovitost Lipice kot gospodarske in kulturne celote, kajti le tako je možno zagotoviti njen
obstoj in razvoj. Kot javna služba bi se opravljale naslednje
dejavnosti: reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje, selekcija, rodovništvo, preizkušanje in šolanje konj;
organiziranje kulturnih in športnih prireditev na zavarovanem
območju ter varstvo kulturne dediščine. Te dejavnosti bi imele
prednost pri financiranju.

niji kot lastnici tega premoženja (23. člen). Premoženja, ki se
uporablja za javano službo, ne bi smela prodajati, dajati
v najem ali ga dati v uporabo s koncesijo. Drugo premoženje
bi lahko s soglasjem Vlade prodala, dala v najem aH dala
v uporabo s koncesijo. Če bi do takšne prodaje, najema ali
oddaje s koncesijo prišlo, bi morala Vlada določiti tudi pogoje
za prodajo, najem oziroma koncesijo, dejavnosti, za katere se
lahko to premoženje uporablja, pogoje za opravljanje teh
dejavnosti ter posebno odškodnino za opravljanje teh dejavnosti na zavarovanem območju.

Celotna dejavnost Kobilarne Lipica je predvidena v 14. členu
predloga zakona. Že iz uvoda k temu zakonu je razvidno, da
se je v Lipici najprej začela razvijati konjereja, da so gostinske, trgovske in druge dejavnosti nastajale kasneje in so
zaokroževale ponudbo ter s tem omogočale boljše počutje in
primerno zadovoljevanje potreb obiskovalcev. Takšna
ponudba se želi s tem zakonom zagotoviti tudi v prihodnje,
poleg tega pa se s celovito ponudbo zagotavlja tudi samofinanciranje Kobilarne Lipica. Tega samofinanciranja v celoti
pa ni mogoče pričakovati v kratkem obdobju, saj je obisk
v Kobilarni Lipica od leta 1991 močno upadel, zato ni bilo
mogoče vzdrževati objektov in ponudbe na želeni ravni in
bodo za njihovo usposobitev potrebna večja investicijska
sredstva. Vse dejavnosti na zavarovanem območju naj bi
opravljal javni zavod, razen tistih, ki so že zdaj dane s koncesijo drugim (galerija Kos - galerija s starinami, frizer, fitness,
disko klub, nočni bar, trgovina s športnimi rekviziti in igre na
srečo), oziroma tudi druge, če bi s tem soglašala Vlada.
Nosilci teh dejavnosti pa bi morali s Kobilarno Lipica, ki bi
nastala s preoblikovanjem sedanjega KTC Lipica, p. o., skleniti nove pogodbe, kot je to predvideno v prehodnih določbah
predloga tega zakona.

Kobilarna Lipica bi se financirala (24. člen) s prihodkom od
prodaje blaga in storitev v skladu s tem zakonom in statutom,
iz proračuna Republike Slovenije, z dotacijami, darili in iz
drugih virov. Iz proračuna Republike Slovenije bi Kobilarna
Lipica pridobivala sredstva na podlagi sprejetega programa
varstva in razvoja, dela ter finančnega načrta. V teh programih
pa bi morala biti prikazana tudi sredstva iz drugih virov ter
predlagane razporeditve presežkov prihodkov nad odhodki iz
preteklega obdobja.
V tretjem odstavku 24. člena tega zakona je predviden tudi
najmanjši obseg varstva Kobilarne Lipica, za katerega izvajanje bi Republika Slovenija morala zagotoviti sredstva, če ta ne
bi bila zagotovljena iz drugih virov. Ta obseg je tisti minimum,
ki bi zagotovil varstvo spomeniške celote in vsakega od njenih
delov.
Če bi Kobilarna Lipica poslovala z izgubo, ki je ne bi bilo
mogoče pokriti iz drugih sredstev, bi o načinu in višini pokrivanja izgube odločala Vlada oziroma Državni zbor, vsak
v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Javni zavod bi imel organe (15. člen), ki so že predvideni tudi
v zakonu o zavodih, to so svet, direktor, strokovni vodja in
strokovni svet.

V 26. členu bi bile urejene pravice delavcev do soupravljanja,
kar je zahteva iz zakona o soupravljanju delavcev. Ta člen bi
imel tudi posebne določbe o tem, da morajo delavci med
morebitno stavko zagotoviti vse potrebno, da se dejavnosti
javne službe, zlasti pa reja in vzreja konj z vso oskrbo in
varstvo kulturnega spomenika opravljajo nemoteno in ves
čas. Če bi to kršili, so disciplinsko, odškodninsko, pa tudi
kazensko odgovorni.

Svet Kobilarne Lipica (16. in 17. člen) bi imel 7 članov, od
katerih bi jih 5 imenovala Vlada izmed predstavnikov ministrstev, pristojnih za kulturo, kmetijstvo, varstvo narave, gostinstvo in finance, enega bi imenoval pristojni organ občine
Sežana, enega pa delavci Kobilarne Lipica. S takšno sestavo
bi bili v svetu predstavniki vseh ključnih področij delovanja
javnega zavoda, s tem da bi imela Republika Slovenija večino
članov.

V 27. členu predloga so predvidene še nekatere posebne
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in javnega
zavoda.

Direktor zavoda (18. in 19. člen) naj bi vodil in organiziral
poslovanje v zavodu ter zastopal in predstavljal zavod. Odgovoren bi bil za zakonitost dela, za strokovnost pa na vseh
drugih področjih, razen za rejo in vzrejo lipicancev ter varstvo
spomeniške celote in vsakega njenega dela. Za te dejavnosti
bi strokovno odgovarjal strokovni vodja. Direktorja Kobilarne
Lipica bi imenoval in razreševal svet Kobilarne Lipica
s soglasjem Vlade.

Po 28. členu naj bi izvajanje zakona nadzirali pristojni inšpektorji (kmetijski inšpektor obdelovanje kmetijskih zemljišč in
rejo ter vzrejo konj, selekcijo, rodovništvo, preizkušanje lipicancev itd. ter pregledovanje objektov glede na izpolnjevanje
pogojev za rejo živali; veterinarski inšpektor zdravje živali in
higiensko-sanitrne pogoje v hlevih, zdravstvene ustreznosti
krme in vode ipd.; gozdarski inšpektor ravnanje z gozdom;
okoljevarstveni inšpektor varstvo okolja, če ni za to s posebnimi predpisi pooblaščen drug inšpektor; inšpektor za varstvo
kulturne dediščine bi nadzoroval ravnanje s kulturnim spomenikom in njegovimi deli, zlasti stavbno in umetnostno dediščino; požarni inšpektor varstvo pred požari).

Strokovni vodja Kobilarne Lipica (20. člen) bi vodil strokovno
delo v zvezi z rejo in vzrejo lipicancev ter varstvom spomeniške celote in vsakega njenega dela. Imenoval in razreševal bi
ga direktor zavoda po predhodnem mnenju strokovnega
sveta in s soglasjem ministrov, pristojnih za kmetijstvo in
kulturo.

Obiskovalce bi nadzirali tudi nadzorniki, ki bi lahko izrekali
tudi mandatne kazni za določene prekrške po tem zakonu (29.
in 30. člen).

Strokovni svet zavoda (21. člen) kot kolegijski strokovni organ
zavoda obravnava vsa strokovna vprašanja, pripravlja strokovne podlage za program varstva in razvoja zavoda ter
program dela zavoda, v okviru teh programov bi odločal
o strokovnih vprašanjih v zvezi z režimom in varstvom kulturnega spomenika in vsakega od njegovih delov ter v zvezi
s tem dajal drugim organom predloge in mnenje. Strokovni
svet bi bil sestavljen iz strokovnih delavcev zavoda ter zunanjih strokovnjakov, in sicer dva za konjerejo in po eden za
veterinarstvo, varstvo kulturnih spomenikov in varstvo narave.
Člane strokovnega sveta bi imenoval svet Kobilarne Lipica.
Kobilarna Lipica bi v pravnem prometu nastopala kot pravna
oseba (22. člen) in bi odgovarjala za svoje obveznosti s sredstvi, ki bi jih upravlja, razen z deli spomeniške celote iz 3., 4.,
5. in 6. člena predloga tega zakona.

Prehodne določbe predloga zakona so izjemno pomembne,
saj urejajo preoblikovanje sedanjega KTC Lipica kot družbenega podjetja v javni zavod, prenos vsega premoženja na
zavarovanem območju od KTC Lipica, občine Sežana in
Sklada RS za razvoj v lastnino Republike Slovenije (35. člen).
Pri tem gre za olastninjenje že razglašenega kulturnega in
naravnega spomenika po odloku SO Sežana in za razširjeno
razglasitev po tem zakonu ter za poostren nadzor nad ravnanjem s tem premoženjem. Ta lastninska preobrazba pa ne bo
vplivala na sklenjena delovna razmerja, saj bo Kobilarna
Lipica pravna naslednica KTC Lipica, p. o., vsi delavci bodo
ostali v delovnem razmerju, vodilnim in delavcem s posebnimi
pooblastili bo po zakonu prenehala le funkcija, ne pa tudi
delovno razmerje.

Za upravljanje premoženja bi bila odgovorna Republiki Slove-

Dosedanji uporabniki oziroma lastniki bi morali po predlogu
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sklenjenih pogodb odstopila.

tega zakona premoženje in pripadajoče listine izročiti Kobilarni Lipica v dveh mesecih, ta pa bi morala predlagati vpis
v zemljiško knjigo v nadaljnjih 2 mesecih po prejemu dokumentacije.

V 38. in 39. členu so predvideni imenovanje vršilca dolžnosti
direktorja Kobilarne Lipica in njegove najnujnejše naloge, da
začne Kobilarna poslovati kot javni zavod.

V 36. členu je za sedanje lastnike oziroma najemnike na
zavarovanem območju predvidena sklenitev novih pogodb.
To so:
- Casino Portorož, ki je etažni lastnik v hotelu Maestozo,
druge nujno potrebne prostore (parkirišča itd.) pa uporabljajo
tudi njegovi gostje;
- imetniki stanovanjske pravice;
- najemnik galerije Kos in najemniki prostorov za storitvene ,
dejavnosti (frizer, fitness ipd );
- najemniki poročne dvorane.

V 40. členu je predvidena obveznost za Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS in Kobilarno Lipica, da v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona skleneta zakupno oziroma drugo
ustrezno pogodbo v skladu z zakonom za nadaljnjo obdelavo
kmetijskih zemljišč in za dela v gozdu.
Ker se s tem zakonom na novo določa območje kulturnega
spomenika Kobilarna Lipica in razglašajo deli kulturnega spomenika ter režimi zanje, z uveljavitvijo tega zakona preneha za
to območje veljati Odlok SO Sežana o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine
Sežana iz leta 1992 (41. člen).

Ti naj bi sklenili nove pogodbe, v katerih bi se medsebojne
pravice in obveznosti strank na novo uredile glede na novi
zakon.

Ta zakon je treba čimprej sprejeti, saj je treba čim prej
uveljaviti nov režim in s tem zagotoviti Kobilarni Lipica celovit
obstoj in razvoj. Zato se tudi predlaga hitri postopek sprejemanja zakona.

Če pa bi Kobilarna Lipica ugotovila, da so sklenjene škodljive
pogodbe oziroma da nove pogodbe ne bodo sklenejene
v roku, bo v skladu s predpisi o obligacijskih razmerjih od
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POSLOVNIK

VARUHA

ČLOVEKOVIH

PRAVIC
EPA 1223

Na podlagi 51. člena Zakona o varuhu človekovih pravic
(Ur. I. RS. št. 71/93, popr. 15/94) in po pridobitvi mnenja

odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo
politiko in pravosodje št.
z dne
sprejemam

POSLOVNIK
varuha človekovih pravic

Če namestnik varuha, funkcionar ali drug uslužbenec urada
varuha nastopa v javnosti kot predstavnik varuha, mora zastopati stališče varuha.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

Če namestnik varuha, funkcionar ali drug uslužbenec urada
varuha nastopa v javnosti, izraža svoje mnenje in nastopa
v svojem imenu.

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh) ter postopek z vlogami.
2. člen

8. člen
Postopek pri varuhu je zaupen.

Varuh posluje v slovenskem jeziku.

Pobudnika in organ, na katerega se pobuda nanaša, varuh po
končanem postopku seznani o svojih ugotovitvah s končnim
poročilom.

Kdor ne obvlada slovenskega jezika, lahko vloži pobudo pri
varuhu v svojem jeziku.

Varuh nobenemu udeležencu postopka ni dolžan omogočiti
vpogleda v spis.

3. člen
Varuh ima okrogel pečat. Pečat ima v sredini grb Republike
Slovenije, okrog njega pa napis »Republika Slovenija Varuh
človekovih pravic«.
4. člen

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA
9. člen
Služba varuha človekovih pravic je organizirana v Uradu
varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: urad varuha).

Vprašanja organizacije službe in načina dela varuha, ki niso
urejena z zakonom in s tem poslovnikom, se uredijo z drugimi
splošnimi akti varuha.

Urad varuha sestavljajo:
1. Kabinet varuha

5. člen
Varuh sodeluje s sorodnimi ustanovami in njihovimi združenji
v drugih državah ter z ustreznimi mednarodnimi organizacijami.
6. člen

2. Služba generalnega sekretarja
3. Strokovna služba varuha
Kabinet varuha skrbi za potek obravnave pobud in opravlja
administrativno-tehnične, informacijske in druge naloge, ki
so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varuha in
namestnikov varuha.

Varuh obvešča javnost o svojem delu prek rednih letnih ali
posebnih poročil, s predstavitvijo dela na novinarskih konferencah, s sporočili sredstvom obveščanja, z objavami poročil
in predlogov v javnih glasilih in s posebnimi publikacijami.

Delo kabineta varuha organizira in vodi vodja kabineta po
navodilih varuha.

Pri tem upošteva varuh predpise o varovanju tajnosti podatkov in zaupno naravo postopka v skladu z zakonom.
7. člen

Služba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci vse naloge na organizacijskem,
pravnem, upravnem, materialnem, finančnem in kadrovskem
področju, ki so potrebne za delovanje urada varuha.

Varuh obvešča javnost neposredno ali prek kabineta.
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Strokovna služba varuha opravlja strokovne naloge za varuha
in namestnike varuha.

17. člen
Pobude za začetek postopka pri varuhu ter druge vloge in
dopise sprejema glavna pisarna.

Strokovno službo varuha vodi vodja strokovne službe.
Urad varuha vodi generalni sekretar varuha.

III. POSTOPEK
10. člen

18. člen

Generalni sekretar ima glede vodenja dela urada in delovnih
razmerij pravice in dolžnosti predstojnika republiškega upravnega organa v skladu z zakonom, razen če z zakonom
o varuhu človekovih pravic ali akti varuha ta pristojnost ni
izrecno določena varuhu človekovih pravic.

Postopek za ugotavljanje kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma druge nepravilnosti se začne na
pobudo posameznika.

Generalni sekretar je odredbodajalec za uporabo sredstev za
delo urada varuha.

Na lastno pobudo začne postopek, če gre za posebej pomemben primer kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin
oziroma druge nepravilnosti.

Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren varuhu.
Generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti nadomešča
vodja kabineta varuha ali drug delavec, ki ga določi varuh.

Če v posamični zadevi varuh začne postopek na lastno
pobudo, je za začetek postopka potrebno soglasje prizadetega.

11. člen

19. člen

Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na posamezna področja.

Pobuda za začetek postopka se praviloma vloži pisno.

Varuh določi področje ob upoštevanju:

Na zahtevo pobudnika pobudo sprejme na zapisnik strokovni
sodelavec ali svetovalec, ki ga določi generalni sekretar.

- vsebinske povezanosti problematike,
- organizacije in vrste postopkov državnih in drugih organov, do katerih ima pooblastila ter
- zaokroženost strokovnih področij.

V nujnih primerih lahko varuh sprejme pobudo tudi po telefonu.
Takšno pobudo je dolžan pobudnik vložiti pozneje v pisni
obliki. Če je ne vloži v enem mesecu, se postopek lahko
ustavi.

Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov.
Zadeve, ki se ne razvrstijo v posamezno področje, obravnava
kabinet varuha.

20. člen

12. člen

Pobuda za začetek postopka mora biti podpisana in označena
z osebnimi podatki pobudnika. Vsebovati mora naslednja
dejstva in dokaze:

V zvezi s svojim delom ima namestnik na področjih, za katera
je pristojen, vsa pooblastila, ki jih daje zakon varuhu.

- državni organ, organ lokalne skupnosti ali drugega nosilca
oblasti (v nadaljnjem besedilu: organ), na katerega se pobuda
nanaša,
.
- navedbo človekove pravice ali temeljne svoboščine, ki je
bila kršena, oziroma nepravilnosti pri poslovanju organa,
- dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda,
- navedbo pravnih sredstev, ki jih je v zadevi že uporabil.

Funkcionarjem in uslužbencem urada varuha lahko da varuh
za dejanja, ki jih opravljajo, splošna ali posamezna pooblatila.
13. člen
Varuh, namestniki, funkcionarji in pooblaščeni uslužbenci
urada varuha imajo službene izkaznice s fotografijo, podatki
o identiteti in navedbo pooblastil.

Če pobudo v imenu prizadetega vloži kdo drug, je treba
k pobudi priložiti soglasje oziroma pooblastilo prizadetega.

Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše
varuh.

21. členi
Na vloge in druge dopise, ki nimajo narave pobude za začetek
postopka, odgovarja generalni sekretar ali vodja kabineta.

Za izdajanje izkaznic in evidenco o izdanih izkaznicah skrbi
generalni sekretar varuha.

22. člen

14. člen

Če je pobuda nepopolna ali nerazumljiva, se pobudniku
določi primeren rok za dopolnitev oziroma popravo.

Delovni čas urada varuha določi varuh tako, da je usklajen
z delovnim časom državnih organov.

23. člen

15. člen

Če je za ugotovitev, razjasnitev ali presojo kakšnega dejstva,
ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje,
ki ga urad varuha nima, se v postopek lahko vključi izvedenec.

Varuh lahko po potrebi občasno ali redno opravlja svoje delo
zunaj svojega sedeža.
16. člen

O vključitvi izvedenca odloči varuh.

Varuh in namestniki varuha opravljajo razgovore s strankami
v predhodno dogovorjenem času.

24.člen

Če razgovor ni bil predhodno dogovorjen, pobudnik pa kljub
temu želi razgovor, ga opravi s strokovnim sodelavcem ali
svetovalcem, ki ga določi generalni sekretar.

Ob upoštevanju neformalnosti narave postopka pri varuhu se
v tem postopku glede izločitve, zapisnika, vabil, vročanja,
štetja rokov in ugotovitvenega postopka smiselno uporabljajo
določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
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25. člen

34. člen

Pred odločitvijo o načinu obravnavanja pobude lahko varuh
opravi potrebne poizvedbe. V ta namen zahteva od pristojnih
organov, da mu v določenem roku pošljejo pojasnila, informacije in druge podatke.

Varuh v končnem poročilu navede svojo presojo dejstev in
okoliščin posameznega primera in presodi, ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin ter na kakšen način so bile kršene oziroma ali je šlo
za drugo nepravilnost.

26. člen

Varuh hkrati predlaga način, s katerim naj se odpravi ugotovljena nepravilnost. Pri tem lahko predlaga, da organ ponovno
izvede določen postopek v skladu z zakonom, predlaga povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki
je bila storjena posamezniku. Pri tem ne posega v civilnopravne pravice, ki jih ima posameznik za povrnitev škode.

Če varuh pobude ne vzame v obravnavo, ne začne postopka
ali pobudo zavrne, mora o tem čimpreje obvestiti pobudnika,
mu pojasniti razloge za to in mu po možnosti svetovati drugo
ustrezno pot za rešitev zadeve.
27. člen
Kadar je to možno, si varuh ves čas postopka prizadeva za
sporazumno rešitev zadeve s poravnavo.

V končnem poročilu se varuh opredeli tudi do morebitnih
pripomb prizadetih strank k osnutku poročila, ki niso bile
upoštevane.

Ob poravnavi se postopek s pobudo zaključi.

Varuh lahko predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper
uslužbence organov, ki so zakrivili ugotovljeno nepravilnost.

Dosežena poravnava ne pomeni, da varuh ne sprejme svojih
ugotovitev in predlogov ter jih ustrezno obravnava v skladu
z zakonom.

35. člen
Varuh oziroma oseba, ki jo varuh pooblasti, lahko vstopi
v uradne prostore vsakega državnega organa, organa lokalne
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil.

28. člen
Glede na ugotovljeno dejansko stanje lahko varuh v vsaki fazi
postopka vsakemu organu pošlje svoje mnenje o zadevi, ki jo
obravnava, ne glede na vrsto in stopnjo postopka, ki teče pred
temi organi.

V zvezi s svojim delom ima varuh oziroma oseba, ki jo varuh
pooblasti, pravico vpogleda v podatke in dokumente iz pristojnosti državnih organov.

29. člen

36. člen

Varuh o pobudi odloči po skrajšanem postopku, zlasti kadar
so dejansko stanje in stališča prizadetih strani razvidna iz
dokumentacije, priložene k pobudi za začetek postopka.

Varuh lahko pregleda zapore ali druge prostore, v katerih so
osebe, ki jim je odvzeta prostost, ter druge zavode z omejeno
svobodo gibanja.

Odločitev vsebuje ugotovitev dejanskega stanja, presojo
o kršitvi človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oz. drugi
nepravilnosti ter način, kako naj se kršitve oz. nepravilnosti
odpravijo.

Varuh ima pravico, da opravi razgovor z osebami v zavodih iz?
prejšnjega odstavka brez navzočnosti drugih oseb.
»
Pregledi se lahko opravijo brez predhodne najave.

30. člen

Osebe za razgovor se lahko izberejo na ustrezno naključen
način.

Varuh začne preiskavo s sklepom o preiskavi.

37. člen

31. člen
Sklep o preiskavi vsebuje zlasti:
- povzetek pobude in navedb organa, na katerega se pobuda
nanaša,
- navedbo ravnanja, ki domnevno pomeni kršitev človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin oz. drugo nepravilnost,
- osebe, ki bodo opravile preiskavo.

Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, pomembna za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno
varnost državljanov v Republiki Sloveniji.
Varuh začne postopek iz prejšnjega odstavka na pobudo
posameznika ali na lastno pobudo.
Pri obravnavanju širšega vprašanja varuh pridobi od pristojnih organov informacije in stališča o obravnavanem vprašanju.

32. člen
Varuh lahko prekine preiskavo, če ugotovi, da je bila zadeva
rešena na drug način, če pobudnik neupravičeno ne sodeluje
v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže
zanimanja za nadaljevanje preiskave.

Po proučitvi vprašanja lahko varuh pripravi mnenje s predlogi
in priporočili.
Mnenje pošlje pristojnemu organu, lahko pa tudi državnemu
zboru in vladi Republike Slovenije.

S prekinitvijo se postopek obravnave pobude zaključi.
S prekinitvijo se seznani pobudnika in organ, na katerega se
pobuda nanaša.

IV. DRUGE DOLOČBE

33. člen

38. člen

Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poročila o svojih
ugotovitvah in ga pošlje prizadetim strankam. Te lahko v roku,
ki ga določi varuh, pošljejo svoje pripombe ali predloge za
dopolnitev ugotovitev v poročilu.

Varuh lahko daje državnemu zboru in vladi pobude za spremembe zakonov in drugih aktov iz njune pristojnosti.
39. člen

V nujnih primerih ali kadar presodi na podlagi dokumentacije,
s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh
sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega preverjanja iz prejšnjega odstavka.

Varuh lahko v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava,
vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.
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40. člen

43. člen

Varuh lahko ob pogojih, ki jih določa zakon, vloži pred ustavnim sodiščem ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo,
ki jo obravnava.

Letno poročilo vsebuje oceno stanja in opis bistvene problematike, statistični pregled prejetih, obravnavanih in zaključenih vlog, opis posameznih značilnih primerov kršitev oziroma
nepravilnosti ter poročilo o drugih aktivnostih varuha.

Ustavno pritožbo vloži s soglasjem tistega, katerega pravico
ali temeljno svoboščino varuje v posamični zadevi.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

44. člen

Varuh lahko daje državnim organom, zavodom in drugim
organizacijam, ki izvajajo javna pooblastila, predloge za
izboljšanje njihovega poslovanja in ravnanja s strankami.

Obravnava pobud, vloženih pred uveljavitvijo tega poslovn
ika, se nadaljuje in zaključi skladno z določili tega poslovnika.

42. člen

45. člen
Ta poslovnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

O prejetih pobudah in njihovi obravnavi se vodi statistika.

BELEŽKE:
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- EPA 1165 - prva obravnava
V prilogi pošilja stališče Vlade Republike Slovenije do
mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k predlogu

zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij - prva obravnava.

STALIŠČE
do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k predlogu,
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij - prva obravnava
Državni svet se ne strinja s predlogom zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, da bi imel
referendum v postopku ustanavljanja občin samo posvetovalni značaj. Državni svet predlaga, da mora biti izid referendumske odločitve obvezen za Državni zbor ob sprejemanju
zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovega območja.
Državni svet s takšnim mnenjem odpira ponovno razpravo
o pravni naravi referenduma iz člena 139 ustave Republike
Slovenije.
Glede vezanosti Državnega zbora na referendumsko izraženo
voljo se je opredelilo ustavno sodišče v svoji odločbi U-l-85/94
in odločbi glede ustavnosti 2. in 3. člena zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij, ki jo je sprejelo na seji
dne 9.11.1994 (Ur. I. RS, št. 73/94). Ustavno sodišče je zavzelo
stališče, da gre pri referendumu iz člena 139 ustave RS za
poizvedovalni referendum. Referendum na določenem
območju ne predstavlja obveze Državnemu zboru, da ne bi
mogel določiti drugačne zakonske členitve državnega teritorija, kot je bila izražena volja na referendumskem območju.
Izražena volja prebivalstva na določenem teritoriju ni nujno
skladna z interesi sosednjih območij in s širšimi javnimi
koristmi, ki jih mora upoštevati zakonodajalec pri določitvi
teritorialne členitve države, ki bo omogočala ne le izvajanje
lokalne samouprave, pač pa tudi izvajanje tistih oblastnih
nalog države, ki jih bo ta izvajala preko občin oziroma nanje
prenesenih pristojnosti države. Zato je ustava predvidela poizvedovalni referendum, končno določitev območja občine pa
je prepustila zakonodajalcu. Zato referendumsko izražena
volja ne veže zakonodajalca pri določanju območja občine
absolutno oziroma brezpogojno. Po mnenju ustavnega
sodišča pa bi lahko šlo za preseganje ustavnih pooblastil, če
bi Državni zbor ne oblikoval občine na območju, ki izpolnjuje
ustavne in zakonske pogoje in na katerem so se prebivalci na
referendumu izrekli za ustanovitev svoje občine. Državni svet
meni, da naj bi referendumsko izražena volja ne bila obvezna
za državni zbor samo v primeru, ko niso izpolnjeni pogoji II.
poglavja zakona o lokalni samoupravi in bi bila referendumska odločitev zaradi neizpolnjevanja pogojev za ustanovitev
občine oziroma mestne občine v nasprotju s tem zakonom.

31/95) skladno z odločitvijo ustavnega sodišča in prevladujočimi strokovnimi pogledi določa referendum za ustanovitev
občine kot poizvedovalni referendum. Državni zbor ni vezan
na izid referenduma in lahko z zakonom ustanovi nove občine
oziroma spremeni območja občin tudi v primeru, kadar je bil
izid referenduma na posameznih referendumskih območjih
negativen, če oceni, da je potrebno območje občin uskladiti
s pogoji, ki jih določata ustava in zakon.
Državni svet se tudi zavzema, da bi določili minimalno število
glasov, ki je potrebno za sprejem veljavne referendumske
odločitve. Državni svet predlaga, da bi bila odločitev na referendumu sprejeta, če se je referenduma udeležilo več kot 50%
volivcev in je za referendumsko odločitev glasovala večina
volivcev, ki so glasovali. Takšen predlog je v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena zakona o lokalni samoupravi, ki
določa, da se občina lahko razdeli na dvoje ali več novih
občin, če območje vsake od predvidenih novih občin izpolnjuje pogoje po tem zakonu in če se za to na referendumu na
območju vsake od predvidenih novih občin izreče večina
volivcev, ki so glasovali.
Državni svet meni, da bi lahko črtali 5. člen predloga zakona,
ki omogoča Državnemu zboru, da lahko izvede postopek
o posameznem predlogu za ustanovitev občin oziroma za
spremembo njihovih območij tudi izven roka, ki ga določa 4.
člen tega zakona. Po tem členu se postopek za ustanovitev
občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij
praviloma lahko izvede največ enkrat v štiriletnem obdobju
med dvemi rednimi lokalnimi volitvami, in sicer tako, da se
nove občine ustanovijo oziroma območja občin spremenijo
najpozneje šest mesecev pred razpisom rednih lokalnih volitev. Državni zbor pa lahko odloči, da se posebej izvede postopek o posameznem predlogu, če presodi, da so razlogi predlagatelja takšni, da opravičujejo izredni postopek. Takšna
rešitev je nedvomno življenjska in racionalna.
Državni svet tudi meni, da bi določbe IV. poglavja, ki se
nanašajo na postopek konstituiranja novoustanovljenih
občin, po svoji vsebini sodile v zakon o lokalni samopravi.
Predloženi zakon ureja samo določena vprašanja postopka
konstituiranja novoustanovljenih občin, ki niso urejena z drugimi zakoni, ki urejajo lokalno samoupravo.
Državni svet je tudi sklenil opozoriti Državni zbor, da bi bilo
primerno čimprej sprejeti ustrezno zakonodajo glede oblikovanja pokrajin. Strokovno delo za pripravo zakona o pokrajinah že poteka.

Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Poročevalec Državnega zbora RS, št.
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