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SKLEPI, STALIŠČA IN 

DRŽAVNEGA ZBORA 

DODATNI SKLEPI 

SKLEPA IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o davku od 
dobička pravnih oseb  

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 10/4-1996 
ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o davku 
od dobička pravnih oseb (ZDDPO-B) - prva obravnava, na 
podlagi 173. in 185. člena Poslovnika Državnega zbora, spre- 
jel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi zakona o davku od dobička 

pravnih oseb - prva obravnava se ne sprejme. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj v roku dveh mesecev, na pod- 
lagi mnenja Banke Slovenije o pobudi Združenja bank Slove- 
nije, Ljubljana z dne 12. februarja 1996, pripravi morebitne 
potrebne spremembe zakona o davku od dobička pravnih 
oseb. 

SKLEP IN DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 8. 5. 1996, 
ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic (ZPKri) - 
druga obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o popravi krivic za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

DODATNA SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj do konca leta 1996 pripravi 
seznam grobišč po vojni pobitih oseb ter jih primerno uredi in 
označi. 

2. Vlada Republike Slovenije naj do konca leta 1996 pripravi in 
javno objavi število in seznam po vojni pobitih oseb. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo 
posebne igre na srečo   

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 12/3-1996 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja 
pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo (ZZLP-A) - 
hitri postopek) na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, 
ki prirejajo posebne igre na srečo (ZZLP-A) - hitri postopek, 
se ne sprejme. 
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DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi programa dela Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, DARS, d. d. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 14/3-1996 
ob obravnavi programa dela Družbe za avtoceste v Repu- 
bliki Sloveniji, DARS, d. d., za leto 1996 (OdPDDA), na pod- 
lagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora, sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da mu 
čimprej posreduje v obravnavo in sprejem predlog zakona o 

javnih cestah in predlog zakona o javnih naročilih, ker se 
določena vprašanja neposredno nanašajo tudi na uresničeva- 
nje avtocestnega nacionalnega programa. 

2. Državni zbor daje Vladi Republike Slovenije pobudo, da se 
po odločitvi končne oblike in lokacije priključka Razdrto 
izgradnja le-tega vključi v program dela DARS, d. d. za leto 
1997, tako da bo sama gradnja zaključena z dograditvijo 
odseka hitre ceste Razdrlo-Vipava. 

DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o soglasju Republike Slovenije 
DARS d. d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
ki se začnejo graditi v letu 1996 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 14/3-1996 
ob obravnavi predloga zakona o soglasju Republike Slove- 
nije DARS d. d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje 
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 
1996 (ZSDA96) - hitri postopek, na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora, sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije oziroma DARS, d. d., da mu o obsegu in namenu 
koriščenja vseh najetih tujih in domačih posojil za realizacijo 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Slove- 
niji poroča najmanj enkrat letno, vsakič pa ob predložitvi 
programa dela Družbe za avtoceste v RS, d. d., za naslednje 

* leto. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o tržni inšpekciji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 16. 4. 
1996, ob obravnavi predloga zakona o tržni inšpekciji (ZTI) - 
druga obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o tržni inšpekciji za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davčni službi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 20. 3. 1996 
ob obravnavi predloga zakona o davčni službi (ZDS) - tretja 
obravnava, na podlagi 200. člena Poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve, da pri pripravi končnega bese- 
dila zakona, pojem zakon o davčnem postopku v posameznih 
členih v skladu s svojim mnenjem z dne 18. 1. 1996 nadomesti 
s pojmom zakon, ki ureja davčni postopek. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o političnih strankah     

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 12. 3. 1996 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o političnih strankah (ZPolS-A) - prva obravnava, na 
podlagi 173. in 185. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poli- 
tičnih strankah (ZPolS-A) - prva obravnava, se ne sprejme. 
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SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999  

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 14/3-1996 
ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slove- 
nije po letu 1999 (ZZNSGA) - prva obravnava), na podlagi 
185. člena Poslovnika Državnega zbora, sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za grad- 
njo avtocestnega omrežja Republike Slovenije po l^tu 1999 - 
prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelji zakona naj pripravijo predlog zakona za 
drugo obravnavo skupaj z Vlado Republike Slovenije v skladu 
z naslednjimi 

STALIŠČI: 

- Predlagatelji naj v predlog zakona za drugo obravnavo 
vgradijo določbo, ki bo omogočala vsakoletno porabo 10% od 
zbranih sredstev za sanacije škod na magistralnih in regional- 
nih cestah, s tem, da se upoštevajo tudi tiste lokalne ceste, ki 
bodo v skladu s predpisi prekategorizirane med regionalne. 

- Predlagatelji naj do druge obravnave proučijo možnost o 
zagotovitvi dela namenskih sredstev s tem zakonom, v poseb- 
nem zakonu, ali s spremembo obstoječega zakona tudi za 

investicijsko vzdrževanje in investicije v magistralno in regi- 
onalno cestno omrežje. 

- Prvi člen predloga zakona naj dopolnijo z dodatnim name- 
nom uporabe sredstev tako, da bo omogočeno z zbranimi 
sredstvi tudi plačilo obveznosti iz najetih kreditov za graditev 
avtocestnih odsekov po programu izgradnje v obdobju od leta 
1994 do 1999. 

- Predvidijo naj fleksibilnejši način določanja višine sredstev 
oziroma sprotne osnove za zbiranje le-teh, pri čemer pa mora 
biti ohranjena sedanja stabilnost financiranja in primerljiva 
raven zbranih sredstev. 

- Dolžino obdobja, v katerem se bodo s predlaganim nači- 
nom zagotavljala sredstva za graditev avtocestnih odsekov, 
naj določijo na osnovi ovrednotenih avtocestnih odsekov, ki 
so biti sprejeti z amandmaji k Nacionalnemu programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ocenjenih prilivov za 
že obstoječe vire in možnih dodatnih virov iz tujih in domačih 
kreditov. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru predloži v 
roku enega meseca informacijo o stanju na magistralnih in 
regionalnih cestah in pregled ukrepov za sanacijo stanja. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 13/3-1996 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu (ZSV-C) - prva obravnava, na 
podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu - prva obravnava je primerna podlaga za 
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj zakona naj pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI: 

1. Prouči naj se možnost, da se kot osnova za izračun social- 

novarstvenih dajatev upošteva povprečna plača v Republiki 
Sloveniji namesto zajamčene plače. 

2. Prouči naj se možnost, da se tistim družinam, ki bodo po 1. 
5. 1996 prejemale nižje otroške dodatke, zaradi nove zakon- 
ske ureditve, pomaga na način, da se poveča procent osnove 
dohodka na družinskega člana za otroke v 26. členu zakona o 
socialnem varstvu. 

3. Za drugo obravnavo naj predlagatelj izpusti ureditev pred- 
lagano v 4. členu in predlaga primerno ureditev v .novem 
predlogu sprememb zakona po sprejetju nacionajnega pro- 
grama socialnega varstva do leta 2000. 

4. Določbe 55. člena zakona o socialnem varstvu naj se 
uskladijo z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
št. U-l-104/92 z dne 7. julija 1996. 

SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državnem pravobranilstvu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 16. 4. 
1996, ob obravnavi predloga zakona o državnem pravobra- 
nilstvu (ZDPra) - prva obravnava, na podlagi 185. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel v 
naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Predlog zakona o državnem pravobranilstvu - prva obrav- 
nava je primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obrav- 
navo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona v 
skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. S pravno-tehničnega vidika naj se odpravijo nedoslednosti 
pri povzemanju oz. sklicevanju na zakon o sodniški službi, 
zakon o državnem tožilstvu, zakon o delavcih v državni upravi 
in zakon o funkcionarjih v državnih organih. 
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2. V 5. členu naj se upošteva predlog Javnega pravobranil- 
stva Republike Slovenije in se v skladu s tem določi, da bo 
državni pravobranilec poleg države in državnih organov 
zastopal tudi tiste pravne subjekte, ki opravljajo javne službe, 
vendar le glede stvarnih pravic na nepremičninah v lasti 
Republike Slovenije. 

3. Predlog zakona naj se dopolni z določbo, ki bo general- 
nemu državnemu pravobralnilcu izjemoma iz opravičenih 
razlogov, dopuščala pooblastitev diplomiranega pravnika v 
državnem organu ali drugem subjektu oz. drugega strokov- 
njaka, da ga nadomešča pri zastopanju za posamezna pravna 
oz. strokovna dejanja. 

4. Ponovno naj se prouči medsebojna skladnost posameznih 
pogojev v 27. <}lenu. 

5. Prouči naj se možnost, da se v zakonu uredi zastopanje 
lokalnih skupnosti v prehodnem obdobju. 

6. V predlogu zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj 
uredi vprašanje lastništva nad premoženjem nekdanjih občin- 
skih oz. medobčinskih javnih pravobranilstev. 

7. Proučijo in ustrezno naj se upoštevajo pripombe Sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve. 

Državni zbor je sprejel še naslednji 

DODATNI SKLEP 

Predlagatelj naj skupaj s predlogom zakona za drugo obrav- 
navo predloži podatke o pripadu posameznih občinskih jav- 
nih pravobranilstev, ki v skladu s predloženim zakonom 
postanejo zunanje enote državnega pravobranilstva in na tej 
osnovi tudi preveri utemeljenost predlaganega števila enot. 
Podatki o pripadu naj ločeno prikažejo zadeve, v katerih so 
bile zastopane občine in zadeve, v katerih so te enote v letu 
1995 zastopale državo. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o volilni 
kampanji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 10/4-1996 
ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o volilni 
kampanji (ZVolk-A) - prva obravnava, na podlagi 185. člena 
Poslovnika Državnega zbora, sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o volilni kampanji - 
prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelja naj pripravita predlog zakona za drugo 
obravnavo in pri tem upoštevata naslednja 

STALIŠČA: 

1. Ponovno naj se prouči ustreznost določbe, ki nalaga 
občini, da mora brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem 
volilne kampanje enakopravnost pri nameščanju plakatov na 
plakatnih mestih. 

2. Za dosego učinkovitega nadzora nad porabo zbranih 
sredtev za volilno kampanjo je potrebno jasneje določiti in 
precizirati stroške, ki predstavljajo dejanske stroške za volilno 
kampanjo. 

3. Določiti in razdeliti je potrebno postopek ugotavljanja 
resničnosti poročil o višini zbranih sredstev za volilno kampa- 
njo, še'ziasti poročil o skupnem znesku porabljenih sredstev. 

4. V prvem odstavku 18. a člena naj se skladno z zakonom o 
političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) besedilo »višino 
povprečne bruto plače« nadomesti z besedilom »trikratno 
povprečno mesečno plačo na delavca«. 

5. Opredeliti je potrebno število organizatorjev volilne kam- 
panje oziroma opredeliti - koliko organizatorjev ima lahko 
posamezna lista kandidatov oziroma posamezen kandidat. 

6. Proučiti je potrebno vprašanje načina objavljanja imen 
donatorjev in s tem v zvezi razmisliti o smotrnosti objavljanja 
vseh imen donatorjev. 

7. V navedbo vseh virov sredstev in poimensko navedbo 
donatorjev v poročilu o zbranih sredstvih za volilno kampa- 
njo, je potrebno vključiti tudi obvezno objavljanje najetih 
kreditov in kreditnih pogojev ali pogojev odloženega plačila. 

8. Prouči naj se možnost oblikovanja ustreznega organa, ki 
bi predpisal enotne kriterije za izdelavo finančnih poročil, da 
ne bi zaradi njihove nedodelanosti oziroma pomanjkljivosti 
prihajalo do zamujanja rokov, ki so določeni za predložitev 
teh poročil z zakonom določenim institucijam. 

9. Ponovno naj se prouči drugi odstavek 18.a člena v tem 
smislu, da bi se nadomestilo besedilo »navesti tudi vse vire 
sredstev, zbranih v letu dni pred tem« z besedilom »priložiti 
tudi finančno poročilo o poslovanju stranke za to leto«. 

10. Besedilo 18.b člena je potrebno preoblikovati v smislu 
jasnejše formulacije in boljšega razumevanja vsebine do- 
ločbe. 

11. Potrebno je zaostriti sanckije za kršitev določb o dovolje- 
nem obsegu stroškov volilne kampanje. 

12. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj se 
prouči in ustrezno upošteva mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve. 

SKLEP IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pravdnem postopku 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 16. 4. 
1996, ob obravnavi predloga zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

1. Predlog zakona o pravdnem postopku - prva obravnava je 
primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za 
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 
1. Upoštevajoč določbe zakona o sodiščih naj predlagatelj 
ponovno prouči vprašanje ustreznosti nove razmejitve pristoj- 
nosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči. 

2. Predlagatelj naj posebej prouči primernost določitve spod- 
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nje meje vrednosti spornega predmeta, ki bo po zakonu 
stranki zagotavljala pravico do sodnega varstva; 

3. Določbe o pristojnosti sodišča naj bodo usklajene tudi s 
predlogom zakona o mednarodnem zasebnem pravu in 
postopku ter zakonom o sodnih taksah. 

4. Zaradi poenostavitve in učinkovitosti postopka naj se pro- 
uči možnost, da se v redni pravdni postopek uvedejo posa- 
mezni instituti kot so predvideni za posebne postopke (npr. 
rešitev iz 483. člena - sodba zaradi izostanka) oziroma se 
strokovnim sodelavcem določijo večja pooblastila. 

5. V predlog zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj 
vnese določbe, ki bodo v pravdah zaradi motenja posesti in 
postopkih v sporih majhne vrednosti predvidele skrajšanje 
rokov in racionalizacijo procesnih dejanj sodišča (možnost, 
da se sodna odločba razglasi ustno, pisna odločba pa obra- 
zložitev vsebuje le v primerih, kadar stranke zoper njo napo- 
vedo pritožbo, poenostavitve pri pisanju zapisnika, v sporih 
majhne vrednosti fikcija umika tožbe tudi v primerih, kadar se 

stranki ne udeležita katerega od naslednjih narokov) ter s tem 
v večji meri upošteva tudi osnovni namen teh postopkov. 

6. V 186. členu predloga zakona naj se ne upošteva variant- 
nega dodatka. 

7. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva redakcijske 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

8. Predlagatelj naj prouči odprta vprašanja, na katera v svo- 
jem mnenju opozarja komisija Državnega sveta Republike 
Slovenije za politični sistem, ter prouči in ustrezno upošteva 
pripombe in predloge možnih drugačnih ureditev, ki jih je k 
posameznim členom predloga zakona posredovalo Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije (175., 205., 324., 369 in 412 
člen). 

9. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo drugo točko 69. člena, ki določa, da sodnik ali 
sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti, dopolni 
z besedo »tihi družbenik«. 

SKLEP IN DODATNI SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi Poročila Vlade Republike Slovenije v zvezi s sumi o 
nepravilnostih v TAM 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 16. 4. 
1996, ob obravnavi Poročila Vlade Republike Slovenije v 
zvezi s sumi o nepravilnostih v TAM, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel v 
naslednjem besedilu 

SKLEP 

Državni zbor se je seznanil s »Poročilom Vlade Republike 
Slovenije v zvezi s sumi o nepravilnostih v TAM«, in sicer z 
informacijo Ministrstva za notranje zadeve o dosedanjem delu 
kriminalistične službe v zadevi TAM Maribor, s poročilom 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije o zaznavah in 
ugotovitvah v zvezi z mariborskim podjetjem TAM in poroči- 
lom v zvezi z javno posredovanimi sumi, da so se v TAM-u 
dogajale velike nepravilnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti. 

DODATNI SKLEPI 

1. Vlada Republike Slovenije naj Državni zbor Republike Slo- 
venije čimprej seznani s konceptom in ukrepi nadaljnjega 
reševanja gospodarskega sistema TAM. 

2. Vlada Republike Slovenije naj v roku enega meseca pred- 
loži Državnemu zboru Republike Slovenije finančno poročilo 
v zvezi z organizacijo TAM Maribor. Poročilo naj vsebuje vse 
stroške države od leta 1990 do sedaj, ki jih je imela direktno ali 
indirektno v zvezi z delovno organizacijo TAM Maribor. Stro- 
ški naj bodo specificirani po posameznih ministrstvih in 
opremljeni z imeni takratnih oziroma sedanjih ministrov, ki so 
na eden ali drug način pomagala finančno delovni organiza- 
ciji TAM Maribor. 

3. Državni zbor bo o razmerah v poslovnem sistemu TAM 
odločal na eni od prihodnjih sej, ko bo predloženo finančno 
poročilo o porabi sredstev, namenjenih za sanacijo TAM-a. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o postopku za ustanovitev občin 
ter za določitev njihovih območij 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 23. 4. 
1996, ob obravnavi predloga zakona o postopku za ustanovi- 
tev občin ter za določitev njihovih območij - (ZPUODO) - 
druga obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

l. 

1. Predlog zakona o postopku za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

2. Državni zbor bo tretjo obravnavo predloga zakona o 
postopku za ustanovitev občin in za določitev njihovih obmo- 
čij opravil po preteku najmanj sedem dni od dne, ko bodo 
poslanci dobili besedilo zakonskega predloga s sprejetimi 
amandmaji. 

II. 

Postopki in pripravljalna dejanja za ustanovitev novih občin 
oziroma spremembe območja občin se začno neposredno po 
sprejemu tega zakona. 

Referendumi za ustanovitev oziroma spremembe območij 
občin, ki so že vložile takšne zahteve do 15. 4. 1996, se 
izvedejo do konca 1996. leta. 
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SKLEP, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskih in drugih stvarnih 
pravicah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 23. 4. 
1996, ob obravnavi predloga zakona o lastninski in drugih 
stvarnih pravicah (ZLDSP) — prva obravnava, na podlagi 
185. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Predlog zakona o lastninskih in drugih stvarnih pravicah - 
prva obravnava je primerna podlaga za pripravo zakona za 
drugo obravnavo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za 
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi 

STALIŠČI 

1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo primerno upošteva evropske standarde in okvire 
obstoječe ustavne ureditve. 

2. V besedilo poglavja »temeljnih načel« naj se vključi oprede- 
litev pravne narave »stavbne pravice«. 

3. Pojem javnega dobra naj se v skladu s 70. členom ustave 
jasneje opredeli. 

4. Ponovno naj se prouči institut lastninske pravice na pravi- 
cah (17. člen). 

5. Prouči naj se možnost skrajšanja priposestvovalnega roka 
pri stvarnih služnostih. 

6. Pojem »družine« naj se natančneje definira. 

7. Istočasno s predložitvijo predloga zakona za drugo obrav- 
navo naj predlagatelj v zakonodajni postopek predloži zako- 
nodajo o posebni zaščiti oz. omejitvah in pogojih za pridobi- 
vanje lastninske pravice na posameznih območjih, ki jih je 
potrebno zavarovati z vidika spomeniškega varstva, varstva 
okolja, naravnih bogastev, kulturne dediščine, obrambe in 
varnosti države. Vlada naj skupaj s predlagano zakonodajo 
Državnemu zboru predloži poročilo o primerjalni analizi, kako 
v odnosih Evropske unije urejajo posebno zaščito. 

8. Prouči naj se možnost, da se tujcem ne dovoli lastninska 
pravica na nepremičninah na območjih, ki so zaščitena iz 
naravovarstvenih razlogov. 

9. Do predložitve predloga zakona za drugo obravnavo, naj 
predlagatelj v zakonodajni postopek predloži zakonodajo o 
posebni zaščiti kmetijskih in gozdnih zemljišč. 

10. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo prjeuči možnost vgraditve predkupne pravice 
države v primerih, ko kot kupec kmetijskih zemljišč in gozdov 
nastopa tudi tuja pravna ali fizična oseba. 

11. Prouči naj se predlog, da bi se posebej uredil institut 
stavbne pravice, s posebnim zakonom oz. vsaj v posebnem 
poglavju pa naj se uredijo druge stvarne pravice tujcev na 
nepremičninah. 

12. Predlagatelj naj besedilo predloga zakona za drugo obrav- 
navo dopolni tako, da bodo v njem natančneje določeni 
način, čas nastanka in trajanje stavbne pravice. 

13. Ponovno se naj proučijo določbe o vzajemnosti v 98. in 
104. členu ter možnost dopolnitve s postopkom ugotavljanja 
dejanske vzajemnosti oz. nadomestitvijo z mednarodnimi po- 
godbami. 

14. Državni zbor predlaga Vladi, da v zakon vgradi načelo 
recipročnosti oz. retorzije z instrumenti, ki bodo zagotovili 
njegovo uveljavitev. 

15. Prouči naj se nedorečenost oz. ustreznost opustitve 
določb, ki razrešujejo vprašanje stavbne in lastninske pravice 
tujcev v primerih prenehanja opravljanja dejavnosti oz. odpo- 
vedi prebivanja. 

16. V zvezi s 100. in 106. členom naj se prouči ter precizneje 
definira pojem »opravljanje dejavnosti« ter upošteva predlog 
Ministrstva za notranje zadeve glede natančnejše opredelitve 
legalnega prebivanja, čas oz. izpolnitev pogoja neprekinje- 
nega prebivanja pa naj se opredeli v sedanjiku. 

17. Prouči naj se skladnost 101. člena z ustavo. 

18. Prouči naj se možnost oz. primernost ureditve razmerij iz 
105. člena z mednarodnimi pogodbami. 

19. V 66., 68. in 107. členu naj se upošteva osnovno besedilo 
in ne varianta. 

20. Prouči naj se možnost, da tujec ne more pridobiti lastnin- 
ske pravice na nepremičnini na podlagi pravnega posla v 
območju, ki je od državne meje in od morske obale oddaljeno 
10 ali manj kilometrov. 

21. Proučijo in ustrezno naj se upoštevajo konkretne pri- 
pombe in predlogi Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve in Komisije Državnega sveta RS za politični sistem. 

Zbor je sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor predlaga vladi, da izdela in predloži Držav- 
nemu zboru posebno primerjalno študijo (separat) o lastnin- 
skih sistemih v državah Evropske unije s posebnim obzirom 
na sisteme zaščite nacionalnih interesov. 

2. Vlada naj do druge obravnave predloga zakona Državnemu 
zboru predloži oz. predstavi t. im. zaščitno politiko v zvezi z 
varovanjem kmetijskih zemljišč, naravnih biotopov itd. 

SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prostih carinskih conah in o 
prostih conah 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji, dne 23. 4. 
1996, ob obravnavi predloga zakona o prostih conah in o 
prostih conah (ZPCPC) - prva obravnava, na podlagi 185. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije spre- 

jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih 
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conah - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo 
zakona za drugo obravnavo. 

2. Besedilo zakona za drugo obravnavo naj pripravijo predla- 
gatelji zakona v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije ter 
ob sodelovanju Banke Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije in pri tem upoštevajo naslednja 

STALIŠČA 

1. Predlagatelji naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo na 
področju davčnih olajšav predvidijo oprostitev plačila davka 
na dobiček za pravne osebe in davka iz dejavnosti za zaseb- 
nike, ki poslujejo v prostih carinskih conah za prvih deset (10) 
let poslovanja. 

Zavezancem, ki vlagajo opredmetena osnovna sredstva na 
območju proste carinske cone, se prizna davčna olajšava v 
višjem odstotku investiranega zneska od splošnega odstotka 
v višini 50% investiranega zneska. 

Če bi davčni zavezanec opredmeteno osnovno sredstvo pre- 
nesel iz proste carinske cone prej kot v treh letih po letu, v 
katerem je izkoristil davčno olajšavo, bi moral za znesek na 
račun prosto carinske cone povečane izkoriščene olajšave 
povečati davčno osnovo v letu iznosa osnovnega sredstva iz 
prosto carinske cone. 

2. Predlagatelji naj preučijo in ustrezno upoštevajo pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter Banke Slove- 
nije in na njihovi podlagi: 
- natančneje določijo pogoje za delovanje bank in drugih 
finančnih posrednikov v prostih conah in določijo natančna 
pooblastila nadzornih organov nad poslovanjem teh subjek- 
tov ter podrobna pravila o varnem in skrbnem bančnem 
poslovanju; 
- razčistijo naj vprašanje odnosa med delovanjem finančnih 
institucij v prostih conah in eventuelne povezave s slovenskim 
bančnim in denarnim sistemom in določijo uporabo instru- 

mentov denarne politike v prosti coni; 
- uskladijo kazenske določbe z veljavno zakonodajo; 
- prilagodijo prehodne in končne določbe; 

3. Predlagatelji naj proučijo opredelitev posebnega postopka 
za ustanavljanje gospodarskih družb v prostih conah in 
poenostavijo njihovo registracijo. 

4. Opredelijo naj vsebino in specifične instrumente nadzora 
nad poslovanjem gospodarskih družb (kdo opravlja revizijo 
poslovanja, pod katerimi pogoji so družbe dolžne podati 
revidirano poročilo o poslovanju ipd.) 

5. Določijo naj ukrepe za preprečevanje prenosa dejavnosti 
slovenskih gospodarskih subjektov v proste cone in instru- 
mentarij za preprečitev izogibanja plačila davkov za sloven- 
ske družbe. 

6. Proučijo možnost davčnih olajšav, ki jih imajo subjekti, 
ustanovljeni v prostih conah. 

7. Proučijo možnost podaljšanja roka veljavnosti režima pro- 
ste cone z enega leta na pet let. 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj v strategiji ekonomskih odno- 
sov Slovenije s tujino opredeli pomen in vlogo prostih con kot 
razvojnega dejavnika oz. njihovega multiplikativnega razvoj- 
nega učinka. Pri tem naj poleg vlade in njenih resorjev (zlasti 
Ministrstva za finance in še posebej Ministrstva za ekonomske 
odnose in ravzoj) aktivno sodelujejo tudi Banka Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slovenije. Ministrstvo za okolje in pro- 
stor pa naj poda oceno ekoloških posledic takšne razvojne 
usmeritve. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev   

Državni zbor je na 38. seji, dne 23. 4. 1996 ob obravnavi 
predloga zakona o pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ) 
- prva obravnava, na podlagi 185. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev je ustrezna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije in pri tem upošteva naslednja 

STALIŠČA 
1. Pri pripravi predloga zakona naj se upošteva mnenje Sekre- 
tariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

2. Prouči naj se predlog zakona in skupaj z Zavodom za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije uredi vpraša- 
nje pogojev za pridobitev invalidske pokojnine. 

3. Pripravi naj se zakon tako, da bo v njem v celoti upošteval 
pravice in pogoje za pridobitev pokojnine, določene v drugem 
odstavku 2. člena Odloka o izplačevanju vojaških pokojnin. 

3. Prouči in ustrezno naj se upošteva pri pripravi zakona 3. 
točka Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Repu- 
blike Slovenije, 13. člen Ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije in 50. člen Ustave Republike Slovenije. 

SKLEPA IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah v Državni zbor 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji dne 15/5-1996 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah v Državni zbor (ZVZDD-B) - prva obrav- 
nava na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah v Državni zbor - prva obravnava je primerna podlaga 
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 
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2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve in pri tem upošteva naslednja 

STALIŠČA 

1.1. člen predloga zakona naj se dopolni z navedbo številke 
Uradnega lista Republike Slovenije, v kateri je bil objavljen 
zakon o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor. 

2. Vključi naj se rešitev, po kateri se mandati v drugi delitvi (na 
državni ravni) razdelijo na podlagi seštevkov glasov, oddanih 
za istoimenske liste v vseh volilnih enotah, tako da bo število 
mandatov, ki jih pridobijo posamezne liste sorazmerno številu 
glasov, ki so bili zanje oddani. 

3. Roki za volilna opravila naj se ustrezno prilagodijo boljšim 

možnostim za volitve po pošti. 

4. Določi naj se, da se izmed glasovnic, ki prispejo po pošti 
upoštevajo samo tiste, ki prispejo na dan po dnevu glasovanja 
□o 12.00 ure. 

5. Vključi naj se rešitev, na podlagi katere se zniža prag za 
pridobitev neposrednega mandata v volilni enoti (Droopov 
količnik). K 

6. Členi predloga zakona, ki zadevajo druga vprašanja, naj se 

7. Sekretariat naj. pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
upošteva tudi svoje mnenje in mnenje Vlade Republike Slove- 

DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki 
raznovrstnosti 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti 
(MKBR) na 39. seji, dne 16/5-1996 na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj v najkrajšem možnem roku 
sprejme oziroma pripravi za obravnavo v Državnem zboru vse 
potrebne dokumente, s katerimi bo zagotovljeno varstvo in 
ohranjanje nadpovprečne pestrosti in številčnosti rastlinskih 
in živalskih vrst kot temeljnega elementa biološke raznovrst- 
nosti v Republiki Sloveniji.« 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi s 
kazenskim postopkom zoper poslanca Državnega zbora   

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi obvestila 
Okrajnega sodišča v Ljubljani v zvezi s kazenskim postop- 
kom zoper poslanca Državnega zbora, na podlagi tretjega 
odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije, na 39. seji, 
dne 16/5-1996, na podlagi drugega odstavka 38. člena Poslov- 
nika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjeaa 
odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjeaa 
odstavka 22. člena Zakona o poslancih v zvezi z obvestilom 
Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. I K 28/96 z dne 18/4-1996 
v zvezi z obtožnim predlogom subsidiarnih tožilcev Janeza 
Avblja in Marjana Stefančiča zoper poslanca Državnega zbora 
mag. Janeza Kocijančiča zaradi kaznivega dejanja preprečitve 
vrnitve na delo po 292. členu Kazenskega zakonika v zvezi s 
členom 3/II Kazenskega zakonika ne prizna imunitete 
poslancu Državnega zbora mag. Janezu Kocijančiču in dovoli 
nadaljevanje kazenskega postopka. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved 
poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 39. seji, dne 16/5-1996 
ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z 
državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi, na podlagi 173. 
člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP- 

Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil s spremembo 
poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih za 
katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nez- 
družljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejav- 
nostjo velja prepoved poslovanja z državo, z javnimi podjetji 
in javnimi zavodi. ' ' 

sfovenfje ba P°r0čila se ob'avi v Uradnem listu Republike 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi interpelacije o delu in odgovornosti ministra za 
zunanje zadeve, g. Zorana Thalerja 

Državni -zbor Republike Slovenije je ob obravnavi interpela- 
cije o delu In odgovornosti ministra za zunanje zadeve, g. 
Zorana Thalerja, na 39. seji, dne 16/5-1996, na podlagi 115. in 
118. člena Ustave Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpe- 
lacije izreka nezaupnico ministru za zunanje zadeve, g. 
Zoranu Thalerju. Gospod Zoran Thaler mora na podlagi 115. 
člena Ustave Republike Slovenije opravljati tekoče posle do 
izvolitve novega ministra za zunanje zadeve. 

DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Kobilarni Lipica 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o Kobilarni Lipica — tretja obravnava, na 39. seji 
Državnega zbora, dne 21/5-1996, na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Vlada naj za ohranitev in razvoj »ljutomerskega Kasača« pri- 
pravi ustrezne ukrepe za pospeševanje razvoja plemenske 
črede Kasačev in ustrezne ukrepe za njegovo športno promo- 
cijo. 

V ta namen naj konkretizira naloge in pristojnosti Ministrstva 
za kmetijstvo in gozdarstvo ter Ministrstva za šolstvo in šport. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prispevkih za socialno varnost 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 
za socialno varnost - hitri postopek, na 39. seji, dne 29/5- 
1996, na podlagi 180. člena Poslovnika Državnega zbora spre- 
jel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pri- 
spevkih za socialno varnost - hitri postopek se umakne iz 
zakonodajnega postopka. 

DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko 
Srbijo, Črno goro in območje Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih 
Srbov 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolu- 
cij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Repu- 
bliko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Her- 
cegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (ZIRVS-D) - 
hitri postopek, na 39. spji, dne 15/5-1995, na podlagi 173. 
člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije priporoča Banki Slovenije, 
da pripravi natančna navodila za izvajanje plačilnega prometa 
in zlasti pobota terjatev med podjetji s sedežem v ZRJ in 
pravnimi osebami s sedežem v Sloveniji, in sicer tistih terja- 
tev, ki izvirajo iz izvoza in uvoza oziroma prodaje blaga in 
storitev, razen finančnih storitev. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi vprašanj in pobud poslank in poslancev 

Državni zbor Republike Slovenije je na 39. seji, dne 28/5-1996 
ob obravnavi vprašanj in pobud poslank In poslancev, na 
podlagi 173. člena in drugega odstavka 270. člena Poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da mu pred- 
loži poročila o trgovanju z orožjem, ki so bila omenjena v 

ustnih odgovorih ministra Jelka Kacina in ministra Andreja 
Stera na poslanska vprašanja poslanca Jožeta Jagodnika, 
postavljena na 37. seji Državnega zbora, predvsem pa poro- 
čila SOVE in poročila VOMA ter Kriminalistične službe od leta 
1990 do 1995. 

Državni zbor bo o odgovorih Vlade Republike Slovenije in o 
omenjenih poročilih razpravljal na 40. seji Državnega zbora 
kot posebni točki. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslov- 
nih prostorih - druga obravnava, na 39. seji, dne 22/5-1996 
na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih za tretjo obravnavo pripravita Danica 
Simšič in Tone Peršak, poslanca Državnega zbora. 

SKLEP IN DODATNI SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu potrošnikov 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o varstvu potrošnikov - druga obravnava, na 39. seji 
zbora, dne 22/5-1996, na podlagi 173. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o varstvu potrošnikov za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

DODATNI SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj v šestih mesecih po uveljavitvi 
zakona predloži nacionalni program varstva potrošnikov. 

SKLEP IN STALIŠČA 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o športu 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o športu - prva obravnava, na 39. seji dne 23/5-1996 
na podlagi 173. in 185. člena Poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 
I. Predlog zakona o športu je primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

II. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Repu- 
blike Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči 
1. Predlagatelj naj v zakonu jasneje loči del, ki obravnava 
športno vzgojo v šolah od dela, ki se nanaša na kakovostni in 
vrhunski šport. 

2. Predlagatelj naj v zakonu uredi tudi problematiko tekmoval- 
nega športa invalidov. 

3. Predlagatelj naj predlog zakona pripravljen za drugo obrav- 
navo dopolni z določbami, ki bodo urejale tudi vprašanje 
športne dejavnosti starejših. 

4. Predlagatelj naj v zakonu opredeli razmerje sofinanciranja 
iz javnih sredstev med državo in lokalnimi skupnostmi za 
izvedbo letnih programov. 

5. Izrazoslovje v zakonu je treba prirediti tudi tistim športnim 
panogam, ki niso olimpijske ali stadionske. 

6. Predlagatelj naj v zakonu opredeli tudi športne objekte, ki 
so že last posameznih društev, za nekatere športne objekte, ki 
so bili financirani iz različnih virov pa naj prouči ali obstaja 
možnost lastninjenja. 

Ob določanju lastnine športnih objektov je treba urediti tudi 
lastnino zemljišč na katerih športni objekti stojijo in ki so 
nujno potrebni za funkcionalno rabo teh objektov. 

V primeru spora med različnimi subjekti (občine in športna 
društva) je treba predvideti postopek in kriterije reševanja 
spora glede lastništva. 

7. V strokovni svet naj se vključi tudi predstavnike iz vrst 
zasebnikov oziroma podjetnikov na področju športa. 

8. Predlagatelj naj prouči vlogo odborov za šport pri občin- 
skih svetih (17, 23. in 24. člen). 

9. Predlagatelj naj vlogo in pomen športnih klubov in športnih 
društev ter njihovih asociacij v zakonu ustrezneje opredeli, s 
ciljem, da bi bili njihovi pogoji delovanja in financiranja čim- 
bolj jasni. 

10. V zakonu je treba jasneje opredeliti tudi vlogo tistih 
športnikov, ki se profesionalno ukvarjajo s športom. 

11. V poglavje »Športne prireditve« naj predlagatelj vključi 
tudi določbo, ki bo prepovedovala objavljanje, prikazovanje 
ali kakršnokoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov. 

12. V poglavju »Inšpekcija o športu« naj predlagatelj vključi 
tudi določbe glede nadzorovanja in kaznovanja kršitev osnov- 
nih človekovih pravic športnikov. 

13. Predlagatelj naj v predlog zakona za drugo obravnavo 
vgradi variantne predloge k 13. in 45. členu ne pa tudi variant- 
nega predloga k 19. členu. V 19. členu naj se pojem »občinska 
lastnina« zamenja s pojmom »lastnina lokalnih skupnosti«. 

14. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
ponovno prouči 2. odstavek 4. člena z vidika 1. odstavka 1. 
člena, ki določa, da je delovanje v športu svobodno. 

15. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
poišče ustreznejšo jezikovno rešitev pri oblikovanju 1. 
odstavka 1. člena. 

16. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo določbo 21. člena preoblikuje tako, da bo iz nje 
razvidno, da gre za privatizacijo tistih javnih športnih objek- 
tov, ki niso družbena lastnina in niso v upravljanju društev. 

17. V zakonu naj se predvidi skrb za uskladitev druge zakono- 
daje, ki bo zagotavljala ustrezne pogoje in povečevala možno- 
sti pridobivanja dodatnih sredstev od gospodarskih organiza- 
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cij za tiste športne programe, ki so podprti z marketinškimi 
aktivnostmi športnih organizacij. 

18. V zakonu naj se opredelijo tudi športne organizacije 
Slovencev v zamejstvu kot izvajalce nacionalnega programa 
športa v Sloveniji. 

19. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 

vskladi status odborov za šport pri občinskih svetih v skladu z 
določbami zakona o lokalni samoupravi. 

20. V zakonu naj se predvidi tudi financiranje športne opreme, 
plemenske črede in treningov fizičnim osebam v okviru šport- 
nih organizacij, katerih vlaganje v šport presega več kot 50% 
lastnih sredstev. 

SKLEP IN DODATNI SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o regijskem parku škocjanske 
jame   

vključi v Strategijo ohranjanja narave in varstva naravnih 
vrednot v Republiki Sloveniji. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da sočasno s strategijo predloži v obravnavo tudi 
Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgo- 
ročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slo- 
venije z zasnovo varstva naravne dediščine in območij za 
razvoj turizma. 

4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do uveljavitve zakona o regijskem parku Škoc- 
janske jame zagotovi možnost prevoza nevarnih snovi izven 
območja parka. Ob tem naj upošteva že zgrajene cestnopro- 
metne povezave in jih po potrebi usposobi. 

5. Vlada Republike Slovenije naj v sistemska izhodišča, ki naj 
bi določila organiziranje naravnih parkov v Sloveniji, vključi 
določbo s katero ne bo dovoljevala podeljevanja koncesij nad 
celotnim parkom. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj, 
povezanih z graditvijo železniškega omrežja in objektov za gradnjo nove proge na 
razdalji Puconci - Hodoš - državna meja in drugega tira železniške proge na 
razdalji Koper - Divača  j  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o regijskem parku škocjanske |ame - druga obrav- 
nava, na 39. seji, dne 22/5-1996, na podlagi 173. člena Poslov- 
nika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Predlog zakona o regijskem parku Škocjanske jame za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v najkrajšem možnem roku predloži v obravnavo 
Strategijo varstva ohranjanja narave in varstva naravnih vred- 
not v Republiki Sloveniji, ki.bo celovito opredelila sistemske 
rešitve, kriterije, pogoje in merila varstva narave. 

2. Državni zbor Republike Slovenije podpira gradivo Ustanav- 
ljanje in upravljanje naravnih parkov v Sloveniji in predlaga 
Vladi Republike Slovenije, da vsebino tega gradiva smiselno 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o ureditvi določenih vprašan], povezanih z graditvijo 
železniškega omrežja in objektov za gradnjo nove proge na 
razdalji Puconci - Hodoš - državna meja in drugega tira 
železniške proge na razdalji Koper - Divača - hitri posto- 
pek, na 39. seji zbora, dne 31/5-1996, na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 
Razprava in odločanje o predlogu zakona o ureditvi določe- 
nih vprašanj, povezanih z graditvijo železniškega omrežja in 
objektov za gradnjo nove proge na razdalji Puconci - Hodoš 
- državna meja in drugega tira železniške proge na razdalji 
Koper - Divača - hitri postopek, se preloži na 40. sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage seznama 
podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. tč. b razdelka Vinske kleti  

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga za 
sprejem obvezne razlage seznama podjetij Iz 57. člena 
zakona o zadrugah - 4. tč. b razdelka Vinske kleti, na 39. 
seji, dne 29/5-1996, na podlagi tretjega odstavka 210. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem obvezne razlage seznama podjetij iz 57. 
člena zakona o zadrugah - 4. tč. b razdelka Vinske kleti se 
sprejme. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pripravi končno 
besedilo obvezne razlage. 
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SKLEP IN DODATNI SKLEP ~ ~ 
Državnega zbora ob obravnavi predloga poslancev Branka Janca, mag. Franca 
Avberška in Franca Černeliča za sprejem obvezne razlage 4. člena zakona o 
Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
poslancev Branka Janca, mag. Franca Avberška in Franca 
Černeliča za sprejem obvezne razlage 4. člena zakona o 
Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radio- 
aktivnih odpadkov iz NEK (Ur. I. RS, št. 75/94), na 39. seji, dne 
29/5-1996, na podlagi tretjega odstavka 210. člena Poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem obvezne razlage 4. člena zakona o Skladu 
za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK (Ur. I. RS, št. 75/94) se sprejme. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pripravi končno 
besedilo obvezne razlage. 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da zagotovi takojšnjo uskladitev navodila o načinu 
obračunavan,a in plačevanja prispevka v Sklad za financira- 

Mci/?n ? no ^ in za odla9anje radioaktivnih odpadkov 
rarnrirtn m t* i,95)' Za 2akonom 0 Skladu za financiranje 
I RS št 75/94* 9an'e radi°aktivnih odpadkov NEK (Ur. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o arhivskem gradivu in arhivih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o arhivskem gradivu in arhivih - druga obravnava, 
na 39. seji, dne 29/5-1996, na podlagi 173. člena Poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih za tretjo obrav- 
navo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja - 
druga obravnava, na 39. seji, dne 29/5-1996, na podlagi 173. 
člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva deja- 
nja za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga okvirnega programa dela Državnega 
zbora v letu 1996 in predloga terminskega plana dela Državnega zbora v letu 1996 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
okvirnega programa dela Državnega zbora v letu 1996 in 
predloga terminskega plana dela Državnega zbora v letu 
1996, na 39. seji, dne 29/5-1996, na podlagi 173. člena Poslov- 
nika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog okvirnega programa dela Državnega zbora v letu 
1996 in predlog terminskega plana dela Državnega zbora v 
letu 1996, se ne sprejme. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o minimalni plači 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga SKLEP 
zakona o minimalni plači - prva obravnava, na 39. seji, dne 
31/5-1996, na podlagi 173. in 185. člena Poslovnika Državnega Predlog zakona o minimalni plači - prva obravnava se n« 
zbora sprejel naslednji sprejme. 
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SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi pobude za razpis posvetovalnega referenduma v 
zvezi z možnostjo odpoklica poslanca 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi pobude za SKLEP 
razpis posvetovalnega referenduma v zvezi z možnostjo 
odpoklica poslanca, na 44. izredni seji, dne 14/5-1996, na Pobiida za razpis posvetovalnega referenduma v zvezi z mož- 
podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel na- "ostjo odpoklica poslanca se ne sprejme. 
slednji 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UREJANJU NASELIJ IN 

DRUGIH POSEGOV V PROSTOR (ZUN-G) 

- EPA 1539 - hitri postopek 

Maks Sušek, poslanec LDS 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 48/92) in prvega odstavka 174. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 
80/94) vlaga 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V 
PROSTOR 

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

Državnemu zboru RS predlaga, da se zakonski predlog 
obravnava in sprejme po hitrem postopku, ker ugotavlja, 
da sprejetje zakona terjajo izredne potrebe države na 
naslednjih področjih: 

- Glede na gospodarske in družbene potrebe po skladnej- 
šem regionalnem razvoju Slovenije se vedno pogosteje 
pojavljajo zahteve po hitrejši gradnji in rekonstrukciji 
državnih cest, saj imajo bistveno povezovalno vlogo neka- 
terih odročnih, ekonomsko šibkih in demografsko ogrože- 
nih območij z ostalimi regijami Republike Slovenije. 
Enako velja tudi glede ostalih infrastrukturnih objektov 
državnega pomena, saj bo njihova hitrejša realizacija 
znatno pripomogla k skladnejšemu in hitrejšemu razvoju 
vseh regij v Sloveniji; 

- Drugi razlog za sprejem predloženega zakona je v 
nekaterih pravno nedorečenih določbah zakonske uredi- 
tve sanacije črnih gradenj, ki v veliko primerih onemogo- 
čajo njihovo, sicer dovoljeno legalizacijo oziroma onemo- 
gočajo ta postopek korektno zaključiti; 

- Odpraviti je treba tudi nekatere nejasnosti glede oprav- 
ljanja nalog prostorskega urejanja, ki so nastale z uveljavi- 
tvijo zakona o upravi in zakona o lokalni samoupravi ter 
odpraviti nepotrebno administriranje v zvezi s posegi v 
prostor, za katere zadostuje odločba o priglasitvi namera- 
vanih del; 

- Prav tako je potrebno odpraviti pravno nedorečenost, ki 
je nastala s sklepom Ustavnega sodišča Republike Slove- 
nije št. U-l-258/94-43 z dne 07/06-1995 o začasnem 
zadržanju določb 13. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (ZUN-D in E, Uradni list RS, št. 18/83 in 47/93). 

Predloženo gradivo predstavlja manj zahtevne spre- 
membe oziroma dopolnitve obstoječega zakona (ZUN, 
Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS 
Št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93). 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sporoča, da bo kot predla- 
gatelj sodeloval na sejah Državnega zbora in njegovih 
te,es' Maks Sušek, I. r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki je bil 
uveljavljen 22. 6.1984 (Uradni list SRS, št. 18/84) je v preteklo- 
sti doživel več sprememb in dopolnitev. Pomembnejši in s tem 
predlogom zakona tesneje povezani sta spremembi, ki se 
nanašata na postopke priprave in sprejemanja lokacijskih 
načrtov ter izdaje dovoljenj za graditev avtocest (ZUN-F, 
Uradni list, št. 71/93) ter na sanacijo nedovoljenih posegov v 
prostor - črnih gradenj (ZUN-D, Uradni list, št. 18/93). 

A) 
Glede na gospodarske in družbene potrebe po skladnejšem 
regionalnem razvoju Slovenije se vedno pogosteje pojavljajo 
zahteve po hitrejši gradnji in rekonstrukciji državnih cest, saj 

imajo bistveno povezovalno vlogo nekaterih odročnih, eko- 
nomsko šibkih in demografsko ogroženih območij z ostalimi 
regijami Republike Slovenije. Enako velja tudi glede ostalih 
infrastrukturnih objektov državnega pomena, saj bo njihova 
hitrejša realizacija znatno pripomogla k skladnejšemu in 
hitrejšemu razvoju vseh regij v Sloveniji. 

Ob sprejemanju ZUN-F je bila potreba po hitrem postopku in 
v zvezi z zmanjšanjem plačila odškodnine za spremembo 
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda izražena le za 
gradnjo avtocestnega omrežja s predpostavko, da pa bo takoj 
za tem vložen že pripravljen nov zakon o urejanju prostora in 
graditvi. Ker novega zakona še ni, ni mogoče več zavlačevati z 
rekonstrukcijo in novogradnjo na tako pomembnih cestah in 
železnicah, ki so v republiških planskih aktih opredeljene kot 
hitre in glavne ceste oziroma kot hitre in glavne železnice. 
Pristop k pospešeni realizaciji zlasti na tem področju je nujen. 
Stagnacija razvoja glavnih in hitrih cest in železnic bi pome- 
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nila še hitrejše zaostajanje nekaterih regij za razvojem cen- 
tralnega dela Slovenije. 

Zakon bo omogočil, da se bodo lahko že tako in tako pres- 
kromna sredstva v letošnjem proračunu Republike Slovenije 
uporabila za sam začetek načrtovanih gradenj glavnih in 
hitrih cest, pa tudi gradnje drugega železniškega tira iz Kopra 
ter prekmurskih železniških povezav. 

B) 
Razlog za sprejem predloženega zakona je tudi v nekaterih 
pravno nedorečenih določbah zakonske ureditve sanacije 
črnih gradenj, ki v veliko primerih onemogočajo njihovo, sicer 
dovoljeno legalizacijo oziroma onemogočajo ta postopek 
korektno zaključiti. Navedena ugotovitev velja zlasti za tiste 
investitorje oziroma lastnike nedovoljenih gradenj, ki so v 
predpisanem roku vložili zahtevo za odlog prisilne izvršbe in 
jih prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega 
prostora dopuščajo oziroma jih dopuščajo s pogojem sana- 
cije. 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor, ki je bil uveljavljen 10. 4. 
1993 (ZUN-D), s katerim so regulirana ravnanja v zvezi z 
nedovoljenimi gradnjami, je med drugim določeno, da lahko 
investitor nedovoljenega posega v prostor vloži zahtevo za 
odlog prisilne izvržbe inšpekcijskega ukrepa, ki se nanaša na 
nedovoljeni poseg, pri čemer odlog velja do sprejetja uredi- 
tvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora oziroma 
najdalj petnajst mesecev po uveljavitvi omenjenega zakona. 
Zakon še določa, da lahko investitor, če mu je na podlagi 
prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega 
prostora možno izdati lokacijsko dovoljenje, zahteva podalj- 
šanje odloga prisilne izvržbe do izdaje odločbe o gradbenem 
dovoljenju, vendar največ za 9 mesecev od sprejetja omenje- 
nih prostorskih ureditvenih pogojev oziroma do pretočenih 
petnajstih mesecev od uveljavitve tega zakona. Iz navedenega 
sledi, da je dokončni rok za sprejem prostorskih ureditvenih 
pogojev za sanacijo degradiranega prostora že potekel 10. 7. 
1994, za odlog prisilne izvržbe pa 10. 4. 1995. 

Dejstvo je, da vsi prostorski ureditveni pogoji za sanacijo 
degradiranega prostora do navedenega roka niso bili sprejeti 
in je bilo pri legalizaciji nedovoljenih posegov v prostor v teh 
primerih nemogoče slediti zakonitim rokom; na to investitorji 
tudi niso imeli nikakršnega vpliva. Prekoračitev skrajnega 
roka za sprejem prostorskih ureditvenih pogojev (petnajst 
mesecev po uveljavitvi zakona) pa pomeni tudi skrajšanje 
roka za izdajo gradbenega dovoljenja, pri čemer si je moral 
investitor predhodno pridobiti še pravnomočno lokacijsko 
dovoljenje. Ob tem velja omeniti, da so prostorski ureditveni 
pogoji za sanacijo degradiranega prostora v Triglavskem 
narodnem parku še vedno v fazi sprejemanja. Tako je še vrsta 
investitorjev, ki so v skladu z zakonom izpolnili vse materialne 
in nematerialne obveznosti za legalizacijo nedovoljenih pose- 
gov v prostor ter imajo zanjo tudi podlago v prostorskih 
ureditvenih pogojih, vendar pa jim država, zaradi premalo 
domišljenih določb zakona ni mogla oziroma ne more v zako- 
nitem roku izdati predpisanih dovoljenj in s tem legalizirati 
njihov poseg v prostor. To pa pomeni, da bi morala pristojna 
inšpekcija proti njim ukrepati v smislu odstranitve objektov in 
vspostavitve prvotnega stanja, kljub vsem pogojem in name- 
nom investitorjev, da se taki posegi legalizirajo. 

Zakon določa tudi prepovedi, ki se nanašajo na nedovoljeno 
zgrajen objekt oziroma izveden drug poseg v prostor. Med 
njimi tudi prepoved njegove uporabe ali opravljanje gospo- 
darskih, stanovanjsko najemnih ali drugih dejavnosti v njem, 
promet z njim ali zemljiščem, na katerem stoji, sklenitev 
kreditnih in drugih poslov, ki se nanašajo na tak poseg v 
prostor ter prepoved odmere davčnih in drugih dajatev. Te 
prepovedi se kot uradni zaznamek vpišejo v zemljiško knjigo 
na predlog organa urbanistične inšpekcije. Problem se pojavi 
v primeru, če organ inšpekcije kljub temu, da je investitor 
izpolnil vse obveznosti, izbrisa zaznambe ne predlaga. Četudi 
bi investitor tak izbris sam predlagal, izbrisa sodišče ne more 
izvesti, ker ne more samo ugotavljati, ali so bile vse obvezno- 
sti res izpolnjene, druge listine na kateri bi temeljil izbris, 

razen predloga organa urbanistične inšpekcije, pa zakon ne 
predvideva. S tem je črna gradnja zamrznjena, četudi ima 
investitor zanjo n. pr. že pravnomočno gradbeno dovoljenje in 
bi tak objekt rad prodal, pa tega zaradi navedenih prepovedi 
ne more; če pa v takem objektu investitor opravlja gospodar- 
sko dejavnost, država ne sme pobirati davščin in drugih 
dajatev. Na ta problem opozarja tudi pobuda Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije za spremembo zakona, ki je bila 
dana lansko leto. 

Ob izvajanju zakona se je tudi izkazalo, da investitorji nedovo- 
ljeno zgrajenih objektov nemalokrat nimajo pravno urejenega 
lastništva v zvezi z zemljiščem, na katerem je zgrajen tak 
objekt oziroma v zvezi z objektom samim. Glede na gornje 
prepovedi to pomeni, da investitor vlogi za lokacijsko dovolje- 
nje ne more priložiti dokazila, da je upravičen razpolagati z 
zemljiščem, formalni lastnik takega zemljišča pa ga ne more 
prodati lastniku nedovoljeno zgrajenega objekta. S tem je 
krog sklenjen, in bi se v končni fazi taki objekti morali rušiti, 
četudi jih je glede na prostorske ureditvene pogoje možno 
legalizirati. 

C) 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor določa 
tudi vrste posegov v prostor in z njimi povezana dela, za 
katera lokacijsko dovoljenje ni potrebno in jih mora investitor 
priglasiti za urejanje prostora pristojnemu občinskemu 
organu (sedaj pristojni upravni enoti). To so posegi oziroma 
dela, ki po značaju in obsegu nimajo bistvenega vpliva na 
razmere v prostoru. Mednje je zakonodajalec uvrstil tudi 
tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, s 
katerimi se omogoča njihova normalna uporaba tako, da se 
ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost in namemb- 
nost obstoječih objektov in se z njimi tudi ne posega v 
konstrukcijske elemente objekta ali naprave. S spremembo 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v letu 
1989 se za te vrste objektov oziroma del izda odločba o 
dovolitvi priglašenih del; torej je tudi za tekoča vzdrževalna 
dela, ki dejansko ne pomenijo nov poseg v prostor, treba 
voditi upravni postopek, kar je le nepotrebno administriranje. 
Pretirana regulacija na tem področju povzroča številne neute- 
meljene pritožbene postopke, tako v primerih, ko investitorji 
za tekoča vzdrževalna dela pridobijo odločbe o dovolitvi pri- 
glašenih del, kot tudi takrat, ko se zaradi njih in ob družbeno 
nepomembnih razlogih spremenijo v črnograditelje. Zakon v 
istem členu še določa, da lahko občinska skupščina predpiše, 
da lokacijsko dovoljenje ni potrebno za graditev pomožnih 
objektov za potrebe občanov in njihovih družin. Praksa je 
pokazala, da ni prave utemeljitve, zakaj pomožne objekte 
vezati le na občane in njihove družine. Ker sicer zakon ureja 
pogoje v zvezi s poseganjem v prostor za vse in vsakogar, je ta 
dodatni pogoj nepotreben. 

Č) 
Ob uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
72/93) in zlasti zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) ter v 
povezavi tudi zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 
31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), 
so nastale določene nejasnosti v zvezi z opravljanjem nalog, 
ki jih je zakon določil upravnim organizacijam za družbeno 
planiranje oziroma za urbanistično načrtovanje. Z uveljavi- 
tvijo zakona o upravi so določbe v zvezi z upravno organiza- 
cijo postale brezpredmetne, ker pa te določbe niso izrecno 
preklicane, povzročajo v nekaterih občinah dvom, kako orga- 
nizirati opravljanje teh nalog. Dejansko in v skladu z naštetimi 
zakoni naloge, predpisane upravni organizaciji opravljajo v 
občini, zato predstavlja sprememba zakona v tem delu le 
odpravo nejasnosti oziroma njegovo nedvoumno uskladitev z 
navedenimi zakoni. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji tega zakona so nacionalnega pomena, saj gre za prispe- 
vek oziroma pospešitev nadaljnejega skladnejšega regional- 
nega razvoja Slovenije. Osnovni cilj tega zakona je torej 
realizacija že načrtovanih nujnih rekonstrukcij in gradenj pro- 
metne infrastrukture. Predlog zakona zasleduje naslednje 
cilje in načela: 
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Z namenom pospeševati skladnejši regionalni razvoj Repu- 
blike Slovenije je predlagana poenostavitev in skrajšanje 
postopkov za pripravo in sprejemanje prostorskih izvedbenih 
načrtov ter upravnih postopkov za gradnjo vse tiste državne 
infrastrukture, ki je ključnega pomena za razvoj posameznih 
območij, vendar ne na škodo strokovnosti ter ob upoštevanju 
soodločanja javnosti in demokratičnosti odločanja, tudi z 
vidika novih razmerij med lokalno samoupravo in državo. S 
tem v zvezi naj se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - ZUN-F, 1993 
(določbe v zvezi z graditvijo avtocest) dopolni z določbo, da 
veljajo postopki priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov in 
izdaje dovoljenj za gradnjo tudi za druge infrastrukturne 
objekte in naprave državnega pomena ter hkrati definirajo ti 
infrastrukturni objekti in naprave. Obstoječi ZUN-F je 
namreč v tem delu zelo uspešen in je omogočil zlasti inten- 
zivna in uspešna usklajevanja med predstavniki države in 
občin, zaradi katerih so v lokacijskih načrtih zainteresiranih 
strani maksimalno usklajeni, graditev avtocest pa hitrejša in 
gospodarnejša. 

B) 
V zakonu naj se odpravijo pravne praznine, ki se nanašajo na 
postopek legalizacije nedovoljenih posegov v prostor in s tem 
omogoči korektno izpeljavo tega postopka. S tem v zvezi naj 
se zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor - ZUN-D iz leta 1993 
(črne gradnje) dopolni tako da: 

- za nedovoljene posege, ki jih je po prostorskih ureditvenih 
pogojih za sanacijo degradiranega prostora možno legalizi- 
rati, ne veljajo prepovedi, ki se nanašajo na sklepanje pravnih 
poslov, katerih namen je sanacija nedovoljenega posega v 
prostor; 
- se lahko na predlog investitorja oziroma lastnika izbrišejo 
prepovedi iz 76. c člena zakona, ko ima investitor pravno- 
močno gradbeno dovoljenje za obravnavani poseg v prostor; 
- odložitev prisilne izvržbe ne bo vezana na petnajstmesečni 
rok (ki je že potekel), temveč le na sprejem prostorskih uredi- 
tvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora; 
- bodo določeni novi roki za vložitev zahtev za lokacijsko in 
gradbeno dovoljenje ter da bo odložitev prisilne izvržbe 
vezana na uporabno dovoljenje. 
C) 
V zakonu naj se opusti določba, da je treba tekoča vzdrže- 
valna dela priglasiti za to pristojnemu upravnemu organu 
(upravni enoti) ter da se veljavnost določbe, da lokacijsko 
dovoljenje ni potrebno za graditev pomožnih objektov za 
potrebe občanov in njihovih družin razširi tudi na vse ostale 
pomožne objekte. Na ta način bo omogočeno ministru, pri- 
stojnemu za urejanje prostora, da bo predpisal nova merila za 
to, kaj se lahko šteje za takšne pomožne objekte. Z navedenim 
podzakonskim aktom se bo tudi lahko nadomestilo preživelo 
(obstoječe) Navodilo o merilih za to, kaj se lahko šteje za 
objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni 
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za 
pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85). 

V zakonu naj se odpravijo .tudi določene nejasnosti glede 
opravljanja nalog, ki so določene upravni organizaciji za 
družbeno planiranje oziroma urbanistično načrtovanje, saj so 
določbe v zvezi z upravno organizacijo postale brezpred- 
metne. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGE 
POSLEDICE ZAKONA 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila dodatnih 
proračunskih obremenitev, ker se predvidena ureditev ozi- 
roma predvideni postopki v celoti vključujejo v obstoječe 
postopke oziroma jih racionalizirajo. Poleg nujnosti čim 
hitrejše ureditve navedenih problemov, je to tudi razlog, da 
predlagamo sprejem tega zakona po hitrem postopku. 

Na račun zmanjšanja oziroma znižanja odškodnin zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozdov je po 

ocenah mogoče pričakovati pri gradnja hitrih in glavnih cest 
ter načrtovanih železniških prog znižanje investicijskih stro- 
škov do ene tretjine. 

Posebna bremena za republiški in občinske proračune s pred- 
laganim zakonom ne bodo nastala, zmanjšala pa se bodo 
sredstva iz naslova spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč v proračunu Republike Slovenije. Gre le za indirektno 
prerazporeditev znotraj integralnega proračuna v korist infra- 
strukturnih resorjev. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V naslovu 5. poglavja III. oddelka zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) se za 
besedama »graditev avtocest« dodajo besede »in drugih 
infrastrukturnih objektov državnega pomena«. 

2. člen 

Za 45. h členom se doda nov 45. i člen, ki se glasi: 

»Določbe členov 45. a do vključno 45. h tega zakona se 
uporabljajo tudi za druge infrastrukturne objekte državnega 
pomena. 

Infrastrukturni objekti državnega pomena iz prejšnjega 
odstavka so objekti in naprave prometa in zvez ter energetski, 
vodnogospodarski, ekološki in drugi objekti in naprave, ki so 
v skladu s predpisi namenjeni izvajanju obveznih republiških 
javnih služb in jih določajo prostorske sestavine dolgoroč- 
nega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slove- 
nije, ter objekti, naprave in drugi posegi v prostor s področja 
obrambe, zaščite in reševanja, ki so z zakonom določeni kot 
objekti posebnega pomena za obrambo in zaščito.« 

3. člen 

Sedanji 45. i člen se preštevilči in postane 45. j člen. 

V prvem odstavku preštevilčenega 45. j člena se za besedo 
»avtocest« dodajo besede »hitrih in glavnih cest ter železni- 
ških prog«. 

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki 
se glasita: 

»Hitre in glavne ceste po tem zakonu so magistralne in regi- 
onalne ceste po cestnem predpisu o razvrstitvi cest glede na 
gospodarski in družbeni pomen, glede na območje, za katero 
so namenjene in glede na pomen, ki ga imajo za promet, in jih 
kot hitre in glavne ceste določajo prostorske sestavine dolgo- 
ročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slo- 
venije. 

Železniške proge po tem zakonu so glavne proge 1. in 2. reda 
po železniškem predpisu o kategorizaciji prog, in jih kot hitre 
in glavne proge I. in II. reda ter kot regionalne proge določajo 
prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega druž- 
benega plana Republike Slovenije«. 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
za besedo »avtoceste« dodajo besede »hitre oziroma glavne 
ceste in železniške proge«. 

4. člen 

V prvem odstavku 51. člena se besedilo 1. alineje spremeni, 
tako da se glasi: 

»- za vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se 
znatneje spremeni zunanjost objekta;« 
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V drugem odstavku se črtajo besede »za potrebe občanov in 
njihovih družin«. 

5. člen 

Črta se 66. člen. 

6. člen 

V začetnem stavku 67. člena se besede »Upravna organizacija 
iz prejšnjega člena« nadomestijo z besedo »Občina«. 

Črta se 5. alineja, sedanja 6., 7., 8. in 9. alineja pa postanejo 5., 
6., 7. in 8. alineja. 

Besedilo nove 5. alineje se spremeni, tako da se glasi: 

»- skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostor- 
skimi izvedbenimi akti;«. 

7. člen 

V prvem odstavku 69. člena se doda nov 2. stavek, ki se glasi: 

»Te organizacije izdelujejo tudi lokacijsko dokumentacijo«. 
8. člen 

Za tretjim odstavkom 76. c člena se dodata nova četrti in peti 
odstavek, ki se glasita: 

»Prepovedi iz 4., 6. in 7. alinee prvega odstavka tega člena ne 
veljajo, če gre za sklepanje pravnih poslov, katerih namen je 
legalizacija nedovoljenega posega, ki jo prostorski izvedbeni 
akt iz 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, 
št. 18/93) dopušča oziroma jo dopušča s pogojem sanacije. 

Določba iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja, če investi- 
tor oziroma lastnik nedovoljenega posega pri sklepanju prav- 
nih poslov priloži potrdilo organa iz 52. člena tega zakona, da 
prostorski izvedbeni akt omogoča legalizacijo njegovega 
nedovoljenega posega«. 

9. člen 

Za drugim odstavkom 76. č člena se dodata nova tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

»Zaznamba iz prvega odstavka tega člena se izbriše iz zemlji- 
ške knjige na predlog organa urbanistične inšpekcije, lahko 
pa tudi na predlog investitorja oziroma lastnika nedovolje- 
nega posega, če predlogu priloži pravnomočno gradbeno 
dovoljenje oziroma pravnomočno odločbo o dovolitvi prigla- 
šenih del, če gre za poseg, za katerega po določbah 51. člena 
tega zakona zadostuje priglasitev. 

Če je investitor oziroma lastnik nedovoljenega posega objekt 
ali del objekta odstranil in vzpostavil prejšnje stanje, mora 
predlogu iz prvega odstavka tega člena priložiti potrdilo 
organa urbanistične inšpekcije, da je nedovoljeni poseg 
odstranjen in vzpostavljeno prejšnje stanje«. 

10. člen 

V 83. členu se črtata prvi in drugi odstavek. 

11. člen 

V 13. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 
18/93) se črta besedilo: »vendar ne dlje kot za 15 mesecev od 
dneva uveljavitve tega zakona«. 

12. člen 

V 14. členu se besedilo »odločbe o gradbenem dovoljenju, 
vendar največ za 9 mesecev od izteKa roka iz prejšnjega 
člena« nadomesti z besedami »odločbe o uporabnem dovo- 
ljenju«. 

13. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G) ima 13 
členov, ki urejajo le tiste nujne spremembe oziroma dopolni- 
tve obstoječih zakonskih določb tako, da se: 

S 
- skrajšuje in poenostavlja postopek pripravljanja in spreje- 
manja lokacijskih načrtov in upravnih dovoljenj za vse tiste 
infrastrukturne objekte državnega pomena, kar bo pripomo- 
glo k pospešitvi skladnejšega regionalnega razvoja, vendar ne 
na škodo kmetijskih zemljišč ali gozdov (1. in 2. člen); 

- omogoči znižanje plačila odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda tudi za hitre in 
glavne ceste ter za železniške proge (3. člen); 

- spremeni neustrezna določba obstoječega zakona, po 
kateri je potrebno tudi za normalna vzdrževalna dela na 
obstoječih objektih, s katerimi se ne spreminja njihov videz, 
pridobiti upravno dovoljenje, in ki graditev pomožnih objek- 
tov na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del omogoča 
samo za potrebe občanov in njihovih družin (4. člen); 

- odpravijo nejasnosti v zvezi z opravljanjem nalog prostor- 
skega urejanja, ki so jih pred uveljavitvijo lokalne samouprave 
opravljale občinske uoravne oraanizaciie in so nastale ob 

uveljavitvi zakona o upravi (5., 6~, 7 in 10. člen); 

- omogoči nadaljevanje legalizacije tistih nedovoljenih pose- 
gov, ki jih prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradira- 
nega prostora dopuščajo oziroma jih dopuščajo s pogojem 
sanacije in katerih investitorji oziroma lastniki ne morejo 
pridobiti dokazila o razpolaganju z zemljiščem in ki tudi sicer 
po pridobitvi lokacijskega in gradbenega dovoljenja ne bi 
mogli svojih gradenj dokončati oziroma sanirati (8. člen); 

- določno uredi dosedanje nejasnosti v zvezi z izbrisi zaz- 
namb odredb, prepovedi in ugotovljenih bremen nedovolje- 
nih posegov iz zemljiške knjige, ki so vanjo vpisane po uradni 
dolžnosti na podlagi inšpekcijskih odločb (9. člen); 

- odpravi neustreznost zakonske določbe, ki investitorju ozi- 
roma lastniku nedovoljenega posega predpisuje rok sprejema 
prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo njegovega nedo- 
voljenega posega, ker na potek priprave in sprejemanja tega 
akta ni imel nobenega vpliva ter s tem odpravi vzrok za 
začasno zadržanje te določbe s sklepom ustavnega sodišča 
(11. in 12. člen); 

- določi uveljavitev predlaganega zakona (13. člen). 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
OZIROMA DOPOLNJUJEJO 

IV. a) Besedilo členov zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 
ter Uradni list RS, it. 26/90,18/93,47/93 in 71/93), ki se 
spreminjajo oziroma dopolnjujejo: 

45. i člen 

Vlada lahko določi, da se za zemljišča, pomembna za izgrad- 
njo avtocest, odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je po 17. členu 
zakona o kmetijskih zemljiščih prihodek republike, ne pla- 
čuje, oziroma se zniža. 

Pri odločitvi o izbiri variante poteka trase avtoceste se mora 
upoštevati po predpisih izračunana odškodnina zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda. 

51. člen 

Lokacijsko dovoljenje ni potrebno: 

- za tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in na- 
pravah; 
- za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zuna- 
njost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov; 
- za postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih 
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in po- 
dobno; 
- za postavitev spominskih plošč ter nagrobnih in drugih 
obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da lokacijsko dovoljenje 
ni potrebno tudi za graditev pomožnih objektov za potrebe 
občanov in njihovih družin. S predpisom določi vrsto, namen, 
največjo velikost in način gradnje teh objektov. 

Merila za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege iz 
1., 2. in 3. alinee prvega odstavka ter, kaj se lahko šteje za 
pomožne objekte iz drugega odstavka, predpiše za urejanje 
prostora pristojni republiški upravni organ v šestih mesecih 
po sprejetju tega zakona. 

Dela, za katera lokacijsko dovoljenje ni potrebno, mora inve- 
stitor pred pričetkom del priglasiti za urejanje prostora pri- 
stojnemu občinskemu upravnemu organu. 

i 
66. člen 

Upravne naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona opravlja v 
občini za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ. 

Organizacijske in strokovne naloge, ki se nanašajo na ureja- 
nje naselij in drugih posegov v prostor, opravljajo v občini 
upravne organizacije za družbeno planiranje, lahko pa tudi 
posebne upravne organizacije za urbanistično načrtovanje. 

Upravne organizacije iz prejšnjega odstavka se praviloma 
ustanovijo skupno za dve ali več občin. 

Z ustanovitvenim aktom se v skladu s statutom občine lahko 
določi, da je upravna organizacija za urbanistično načrtova- 
nje pravna oseba. 

67. člen 

Upravna organizacija iz prejšnjega člena opravlja v zvezi z 
izvajanjem tega zakona naslednje naloge: 

- pripravlja gradiva za programe priprave prostorskih izved- 
benih aktov iz 34. člena tega zakona; 

- skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določajo ustrezni organi, 
organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov (35. člen tega zakona); 

- organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in sode- 
luje z ustreznimi strokovnimi organizacijami združenega dela 
pri pripravi strokovnih podlag zanje; 

- skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostor- 
skih izvedbenih aktov (36. in 37. člen tega zakona) ter daje 
pojasnila o rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta 
na javnih obravnavah (38. člen tega zakona); 

- pridobiva soglasja ustreznih organov, organizacij in skup- 
nosti k prostorskim izvedbenim aktom; 

- pripravlja lokacijsko dokumentacijo ter nanjo pridobiva 
soglasja ustreznih organov, organizacij in skupnosti; 

- nudi strokovno pomoč samoupravnim organizacijam in 
skupnostim pri zadevah urejanja prostora; 

- daje delovnim ljudem in občanom informacije o možnih 
lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge 
informacije v zvezi z urejanjem prostora; 

- zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi 
prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in dokumen- 
tacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor. 

69. člen 

Strokovne podlage za pripravo prostorskih izvedbenih aktov 
ter tehnično strokovne naloge v zvezi z urbanističnim načrto- 
vanjem in drugimi posegi v prostor opravljajo organizacije 
združenega dela, ki so registrirane za tako dejavnost. 

Organizacija združenega dela se lahko registrira za opravlja- 
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če je to njena glavna 
dejavnost in če ima v delovnem razmerju najmanj dva načrto- 
valca z visoko izobrazbo za urbanistično načrtovanje ter naj- 
manj po enega načrtovalca z visoko izobrazbo za krajinsko 
načrtovanje, za načrtovanje komunalne opreme naselij, za 
načrtovanje prometa in zvez ter za ekonomske analize. 

76. c člen 

V zvezi z objektom, delom objekta ali drugim posegom v 
prostor, ki se gradi ali izvaja na način iz 73. ali 75. člena tega 
zakona, so prepovedana vsa glede zakonitih posegov v pro- 
stor sicer dovoljena ali predpisana dejanja, zlasti pa: 

- priključitev na komunalne objekte in naprave ter druga 
infrastrukturna omrežja, 
- dodelitev hišne številke, 
- prijava stalnega ali začasnega prebivališča, 
- vpisi in spremembe v zemljiški knjigi, katastru in drugih 
geodetskih evidencah, 
- njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih, stanovanj- 
sko najemnih ali drugih dejavnosti v njem, 
- promet z njim ali z zemljiščem, na katerem je, 
- sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delo- 
vršnih in drugih pravnih poslov med živimi, 
- odmera davčnih in drugih dajatev. 

Prepovedi iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina 
odločbe iz 73. člena oziroma četrtega odstavka 75. člena tega 
zakona. 

Dovoljenja, soglasja, vpisi, pravni posli in drugi pravni akti, ki 
so v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ter pravni posli 
za izvajanje gradbenih in drugih del, so nični, razen če so 
določeni s tem zakonom. 

76. č člen 

Na podlagi odločbe iz 73. in četrtega odstavka 75. člena tega 
zakona, ki jo organ urbanistične inšpekcije nemudoma pošlje 
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pristojnemu sodišču, to po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško 
knjigo zaznambo v njej vsebovanih odredb in prepovedi ter 
ugotovljenih bremen po določbah tega zakona. 

Upravičenci imajo za plačilo stroškov, odškodnin in kazni po 
tem zakonu na parceli, na kateri se nedovoljeno posega v 
prostor in na drugih nepremičninah zavezanca, zastavno pra- 
vico. 

83. člen 

Občinske skupščine ustanovijo upravno organizacijo iz 66. 
člena tega zakona najkasneje do 31. decembra 1978. 

Z ustanovitvijo upravne organizacije iz prejšnjega odstavka 
prenehajo veljati pooblastila organizacijam združenega dela, 
ki so jim bila dana na podlagi drugega odstavka 36. člena 
zakona o urbanističnem planiranju. 

Urbanistični inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 78. člena 
tega zakona, lahko opravljajo inšpekcijske naloge najdalj do 
31. decembra 1990. 

I Vb) Besedilo členov zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93), ki se spreminjajo: 

13. člen 

Prisilna izvršba po 11. členu tega zakona se odloži do spre- 
<ega izvedbenega akta iz 16. člena tega zakona, 

vendar ne dlje kot za 15 mesecev od dneva uveljavitve teaa 
zakona, če ni z njim določeno drugače. 

14. člen 

Investitor lahko v primeru, če je na podlagi prostorskega 
izvedbenega akta iz 16. člena tega zakona možno izdati loka- 
cijsko dovoljenje, zahteva podaljšanje odloga prisilne izvršbe 
po 1 . členu tega zakona do izdaje odločbe o gradbenem 

nmiinfi1'"' iY
endar največ za 9 mesecev od izteka roka iz prejšnjega člena, če vlogi za gradbeno dovoljenje priloži 

dokazilo, da je na račun sklada vplačal depozit v višini 50% 
odmere investitorjevega prispevka k stroškom za pripravo in 
opremljanja stavbnega zemljišča, določenega v prostorskem 
izvedbenem aktu iz 16. člena tega zakona. 
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Predlog zakona o 

REGIJSKEM PARKU ŠKOCJANSKE 

JAME (ZRPSJ) 

- EPA 764 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije ]e na 202. seji dne 13. junija 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REGIJSKEM PARKU ŠKOCJAN- 
SKE JAME, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 39. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/5-1996 in 
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o regijskem parku Škocjan- 
ske jame - tretja obravnava. 

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

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

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

l.člen 

Z namenom da se ohranijo in raziskujejo izjemne geomorfolo- 
ške, geološke in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene 
rastlinske in živalske vrste, paleontološka in arheološka naj- 
dišča, etnološke in arhitekturne značilnosti in kulturna krajina 
ter zagotovijo možnosti za ustrezen razvoj, se območje Škoc- 
janskih jam s tem zakonom razglasi za regijski park z imenom 
Škocjanske jame (v nadaljevanju: park). 

II. ZAVAROVANA OBMOČJA IN VPLIVNO OBMOČJE 

2. član 

Meja zavarovanega območja parka poteka: 

- južno tik pod vasjo Gradišče pri Divači na severnem zgor- 
njem 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 Soko- 
lak ter pride do meje katastrske občine Naklo, po njej seka 
glavni kolovoz med Matavunom in Danami, zavije proti seve- 
rozahodu in severu ter obkroži udornico Globočak, tako da so 
Velika in Mala jama na Prevali ter jama Škrlica še v zavarova- 
nem 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 konča na začetni točki tik pod 
vasjo Gradišče pri Divači. 

3. člen 

Meja vplivnega območja parka, ki je v porečju Reke, poteka 
od severozahodnega kota parka ob trasi avtoceste proti 
severu do železniške proge Divača-Pivka. Od tod sledi želez- 
nici do ovinka pod Čebulovico, kjer proga zavije proti jugov- 
zhodu, 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 
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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 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), Kruijčev 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 Orlovica (1299 m) in Petehovec (1241 m) nad Goman- 
cami 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. 

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 parka. 

4. člen 

Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma 
estetske vrednosti so v parku posamezni deli nepremične 
naravne in kulturne dediščine posebej zavarovani s tem za- 
konom. 

5. člen 

Kot naravni spomeniki so zaradi svojih posebnih značilnosti 
kot vzorčni primer nekega naravnega pojava zavarovani tile 
deli parka: 

1. Mala dolina 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. podzemne jame na območju parka: 
- Škocjanske jame (Škocjanski jamski splet); 
- Jama na Prevali II; 
- Mala jama na Prevali; 
- jama Skrlica; 
5. Kapnik v Lipjih jamah pri Divači. 

6. člen 

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; 

2. arheološki spomeniki: 

- (3) Tominčeva jama; 

- (4) Ozka špilja; 
- (5) Czoernigova jama; 
- (6) Jama nad Jezerom; 
- (7) Luknja v Lazu pod Matavunom; 
- (8) Gradišče Škocjan; 
- (9) Nekropola Ponikve; 
- (10) Nekropola pod Matavunom; 
- (11) Pečina v Sapendolu; 
- (12) Jama v Sokolaku; 
- (13) Jama na Prevali II; 
- (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; 

3. umetnostno zgodovinska spomenika: 

- (20) Škocjan, p. c. sv. Kancijana; 
- (21) Famlje (Goriče), razvaline gradu Školj; 

4. 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; 

6. zgodovinski spomeniki: 

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

7. člen 

Meje območja parka iz 2. in vplivnega območja parka iz 3. 
člena tega zakona ter območij naravnih in kulturnih spomeni- 
kov iz 5. in 6. člena tega zakona so označene na topografski 
karti v merilu 1:25 000 in pregledni katastrski karti (PKN) v 
merilu 1:5.000. 

Originale topografskih kart in preglednih katasterskih kart 
(PKN) iz prejšnjega odstavka hrani in so na vpogled pri Mini- 
strstvu za okolje in prostor, kopije kart pa Odbor za infrastruk- 
turo in okolje pri Državnem zboru Republike Slovenije, Šubi- 
čeva 4, Ljubljana. 

Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve izvede v zemlji- 
škokatastrskih načrtih meje na podlagi meja na kartah iz 
prvega in tretjega odstavka tega člena, ki so na vpogled pri 
ministrstvu. 

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. 

Iz tehničnih razlogov reprodukcije in objave je vsebina iz 2. in 
3. člena tega zakona shematično prikazana na publikacijskih 
katrah v merilu 1:25 000 in 1:100 000 in je priloga tega zakona. 
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III. VARSTVENI REŽIMI 

8. člen 

Na vplivnem območju parka 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 
Reke in kakovost vode, razen v primerih varstva pred popla- 
vami; 
- drugi posegi v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za 
okolje in njihovi Škodljivi vplivi segajo v park. 

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

V primerih iz prejšnjega 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. 

9. člen 

Na 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 
izven površin, ki so za to posebej določene; 
3. izvajati posege, ki spremenijo podobo značilne kulturne 
krajine in spreminjajo namembnost zemljišča, razen v območ- 
jih naselij; 
4. raziskovati ali izkoriščati mineralne surovine; 
5. odvzemati mivko, prod in kamenje iz struge ali bregov 
Reke; 
6. graditi objekte namenjene vojaški rabi in uporabljati 
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; 
12. v gozdu uporabljati odprti ogenj; 
13. preko ozemlja parka prevažati nevarne snovi; 
14. uporabljati motorna vozila vseh vrst, razen intervencijskih 
vozil in kmetijsko gozdarskih strojev izven javnih cest: 
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 doiu Globočak, 
3. po cesti od odcepa ceste Matavun - Betanja do križišča s 
cesto Divača - Famlje; 
15. spreminjati vegetacijske združbe s saditvijo neavtohtonih 
vrst; 
16. požigati travniške in pašniške površine ter sežigati rastlin- 
ske ostanke na njivah brez nadzorstva polnoletne osebe; 
17. uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in uničeva- 
nje rastlin ali živali zunaj obdelovalnih zemljišč (vrtovi, njive); 
18. ubijati, loviti in vznemirjati prosto živeče živali, razen 
nezavarovanih lovnih vrst divjadi, ki jih je dovoljeno loviti pod 
pogoji, določenimi v zakonu, ter jih prenašati, zastrupljevati, 
zadrževati v ujetništvu; 
19. nabirati prosto rastoče rastline ali njihove dele v komerci- 
alne namene; 
20. vnašati osebke neavtohtonih živalskih vrst; 
21. postavljati reklamne panoje, razen informacijskih oznak 
za potrebe parka; 
22. taboriti, parkirati in puščati motorna vozila ali bivalne 
prikolice zunaj za to določenih prostorov; 

23. nenadzorovano obiskovati jame. 

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: 

- 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 Škocjan- 
skih jam; 

- 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. 

10. člen 

Poleg prepovedi iz 9. člena tega zakona je na območju narav- 
nih spomenikov iz 5. člena tega zakona 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 rast- 
linskih 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, nabi- 
ranje primerkov rastlinskih vrst ter odlov posameznih žival- 
skih osebkov. 

Ne glede na prepoved iz prvega odstavka tega člena lahko 
minister dovoli snemanje v jamah pod pogoji, ki jih podrob- 
neje določi v podzakonskem predpisu. 

11. člen 

Ob upoštevanju prepovedi, navedenih v 9. členu tega zakona, 
velja na območju kulturnih spomenikov iz 6. člena tega 
zakona 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 upo- 
rabo zemljišča; 
- zagotoviti spremljevalni arheološki nadzor z možnostjo za 
izvedbo zaščitnih raziskav ob večjih arheoloških najdbah; 

25 poročevalec, št. 24 



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. 

12. član 

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

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. 

Soglasja iz prejšnjega odstavka na območju kulturnih spome- 
nikov izdaja minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
kulturno dediščino. 

IV. VARSTVO IN RAZVOJ 

13. člen 

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

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 prepre- 
čevanje škodljivih vplivov, načini uresničevanja razvoju parka 
prilagojene davčne in drugih spodbujevalnih politik, subven- 
cioniranja, 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 dejav- 
nosti in smernice za njihov razvoj. 

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

14. člen 

Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in prepovedi 
iz tega zakona bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za prido- 
bivanje dohodka oziroma za življenje in delo in tega ni 
mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru določe- 
nih varstvenih režimov parka oziroma razvojnih usmeritev 
parka, so upravičeni do odškodnine ali nadomestila. 

Za določanje odškodnine oziroma nadomestila iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo razla- 
stitev. 

JAVNI ZAVOD 

15. člen 

Upravljanje s parkom je javna služba. Za opravljanje javne 
službe vlada ustanovi javni zavod. 

Javni zavod je pravna oseba. 

Z aktom o ustanovitvi vlada določi statusne in druge zadeve v 
zvezi z delovanjem javnega zavoda. 

16. člen 

Javni zavod opravlja v okviru javne službe te dejavnosti: 

1. pripravlja predlog programa varstva in razvoja parka; 
2. sprejema letne programe varstva in razvoja Škocjanskih 
jam in opravlja tam določene naloge; 

3. stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot in 
kulturne dediščine v parku; 
4. pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in oprav- 
ljanje vzdrževalnih ukrepov 
skupaj z drugimi strokovnimi organizacijami; 
5. usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in organizira 
raziskovalno delo; 
6. sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in stro- 
kovnih raziskavah parka in skrbi za izvajanje prevzetih pro- 
jektov; 
7. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomeni- 
kov in znamenitosti na območju parka; 
8. upravlja nepremičnine v skladu z aktom o ustanovitvi jav- 
nega zavoda; 
9. skrbi za strokovno predstavitev parka in organiziranje izo- 
braževanja; 
10. sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku, jim 
strokovno pomaga in svetuje; 
11. pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku; 
12. vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in opravlja 
vodniško službo po parku. 

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. 

18. člen 

Javni zavod ima te organe: 

1. svet zavoda, 
2. strokovni svet, 
3. direktor. 

19. člen 

Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda, ki ima 
predsednika in šest članov sveta. Predsednika in tri člane 
sveta imenuje vlada, tako da je eden od njih predstavnik 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, enega člana izvo- 
lijo izmed sebe delavci javnega zavoda, enega člana imenuje 
pristojna občina, enega člana imenujejo skupaj vaške skup- 
nosti Matavun, Škocjan in Betanja, če to določa statut občine. 

20. člen 

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

21. člen 

Direktor javnega zavoda organizira in vodi strokovno delo, 
delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod 
in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela javnega 
zavoda. 

Direktorja imenuje in razrešuje vlada. 

22. člen 

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

Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti: 

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

23. člen 

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

Podrobnejše pogoje za pridobivanje sredstev iz prejšnjega 
odstavka, merila in postopke razdeljevanja sredstev ter odlo- 
čanje o razdeljevanju in nadzor nad namensko porabo sred- 
stev predpiše minister. 

24. člen 

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. 

25. člen 

Država podeljuje koncesije za rabo delov parka. 

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

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. O izbiri kon- 
cesionarja odloči vlada z upravno odločbo. 

S koncesijsko pogodbo koncendent in koncesionar uredita 
medsebojna razmerja. Koncesijska pogodba se sklene za 
določen čas z možnostjo za razveljavitev, če koncesionar ne 
spoštuje pogojev, določenih z zakonom, aktom o podelitvi 
koncesije in koncesijsko pogodbo. 

V postopku podeljevanja koncesije se smiselno upošteva 
zakon o varstvu okolja. 

Dejavnost koncesionarja je omejena z varstvenimi režimi po 
tem zakonu. 

V. NADZOR 

26. člen 

Izvajanje določil tega zakona inšpekcijsko nadzorujeta 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor in Inšpek- 
torat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine. 

Zakonitost dela javnega zavoda nadzoruje ministrstvo. 

27. člen 

Izvajanje prepovedi, ki so določene na območju parka, nepo- 
sredno nadzoruje nadzorna služba, ki je organizirana v jav- 
nem zavodu. 

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 za- 
kona. 

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

Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in legitimacijo. 

Naravovarstveni nadzornik ima v zvezi z opravljanjem nadzor- 
stva 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. 

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

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: 

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

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

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 1. do 13., 15. ali 17. do 21. točke 
prvega odstavka 9. člena tega zakona. 

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

30. 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 brez soglasja 
pristojnega ministra opravlja posege v prostor (2. odst. 9. 
člena). 

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

31. 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 1. do 4., 7., 10. ali 11. točke prvega 
odstavka 10. člena tega zakona (1. odst. 10. čl.). 

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

32. člen 

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

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 
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33. član 

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 dovolje- 
nih posegih na območju kulturnih spomenikov v parku ne 
upošteva varstvenega režima iz 11. člena tega zakona. 

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

34. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekr- 
ška, se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, 
če ravna v nasprotju s prepovedjo iz 14., 16., 22. ali 23. točke 
prvega odstavka 9. člena ali v nasprotju s prepovedjo iz 5., 6., 
8. ali 9. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju prekr- 
ška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

Denarno kazen iz prvega in drugega odstavka tega člena 
izterjajo takoj na kraju samem pristojni republiški inšpektor, 
policist ali naravovarstveni nadzornik. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

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). 

36. člen 

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

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

37. člen 

Nepremičnine in naprave v parku, ki so namenjene obisku 
parka in so v družbeni oziroma javni lasti, postanejo z uvelja- 
vitvijo tega zakona last oziroma so v upravljanju Republike 
Slovenije. 

38. člen 

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

39. člen 
Podjetje »Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana« pred izdelavo 
otvoritvene bilance po Zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij izloči iz sredstev podjetja nepremičnine na območju 
parka in naprave, ki se uporabljajo ob obisku Škocjanskih jam 
in ki z dnem uveljavitve tega zakona postanejo last Republike 
Slovenije. 

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 druž- 
beni lasti, ki so na območju parka. 

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

42. člen 
Podjetje »Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana« obdrži obsto- 
ječo pravico rabe in upravljanja dela parka do ustanovitve 
javnega zavoda oziroma do podelitve koncesije iz 25. člena 
tega zakona, izvaja pa jo v obsegu, na način in pod pogoji 
določenimi v aktu o podelitvi pravice. 

Podjetje »Hoteli, turizem in gostinstvo Sežana« oziroma nje- 
gov pravni naslednik ima ob izpolnjevanju razpisnih pogojev 
prednostno pravico do podelitve koncesije za rabo delov 
parka za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti. 

Prednostna pravica iz prejšnjega odstavka preneha, ko se 
podjetju povrne ugotovljena višina vloženih sredstev v nepre- 
mičnine in naprave v parku, iz 39. člena tega zakona, ki 
pomeni trajno povečanje vrednosti parka in tista, ki so višja 
od pridobljenih koristi podjetja iz gospodarjenja oziroma iz 
uporabe delov parka in zmanjšana za sredstva, ki jih je 
podjetje pridobilo iz sistema javne porabe ali sistema samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

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

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 39. seji dne 22. 5. 1996 
ob obravnavi predloga zakona o regijskem parku Škocjanske 
jame - druga obravnava sprejel sklep, da Vlada Republike 
Slovenije pripravi predlog zakona o regijskem parku Škocjan- 
ske jame za tretjo obravnavo. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 2., 4., 5., 6., 7., 
8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 19., 23., 25.. 28., 29., 30., 31., 
32., 33., 34., 36., 37., 39., 42. in 43. členu. Vsi sprejeti amand- 
maji so vključeni v besedilo predloga zakona, ki je predložen v 
tretjo obravnavo. 

Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo opravil 
tudi naslednje redakcijske popravke in izboljšave: 

V 3. členu je bila v prvem in tretjem odstavku črtana beseda 

»regijskega«, ker se v celotnem besedilu predloga zakona 
uporablja za poimenovanje regijskega parka Škocjanske jame 
okrajšava »park«. 

V 5. členu je bila beseda »podzemeljske« nadomeščena z 
besedo »podzemne«. 

V prvem odstavku 8. člena je bila za besedo »območju«' 
vstavljena manjkajoča beseda »parka«. 

V prvem odstavku 9. člena sta bili v 12. točki črtani besedi »je 
prepovedano«, ki se nahajata že v napovednem stavku. 

V tretjem odstavku 10. člena sta bili za besedo »odstavka« 
vstavljeni besedi »tega člena«. 
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v poglavju Kazenskih določb je bila v drugem odstavku 28., 
29., 30., 31., 32. in 33. člena beseda »prvega« nadomeščena z 
besedo »prejšnjega«. 

V 34. členu je bila v prvem odstavku za številko »20.000« 
dodana manjkajoča beseda -tolarjev, v drugem odstavku pa 
so bile besede »prvega odstavka tega člena« nadomeščene z 
besedama »prejšnjega odstavka«. 

V 36. členu sta bili zamenjani alineji. 

I 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Amandma k 7. členu 

Besedilo člena se spremeni: 

»Meje območja parka iz 2. člena tega zakona ter območij 
naravnih in kulturnih spomenikov iz 5. in 6. člena tega zakona 
so označene na pregledni katastrski karti (PKN) v merilu 1:5 
000. 

Meje vplivnega območja parka iz 3. člena tega zakona so 
označene na topografski karti v merilu 1:25 000. 

Karte iz prejšnjih dveh odstavkov hrani kot izvirnik ministr- 
stvo, pristojno za naravo in Državni zbor Republike Slovenije. 

Upravni organ, pristojen za geodetske zadeve izvede v zemlji- 
škokatastrskih načrtih meje na podlagi meja na kartah iz 
prvega in drugega odstavka tega člena. 

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 zemljiško knjigo.« 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma predstavlja uskladitev besedila člena z 
mnenjem Sekretariata DZ za zakonodajo in odpravlja nejas- 
nosti v besedilu člena do katerih je prišlo zaradi sprejema 
amndmajev v drugi obravnavi. 

Amandma k 8. členu 

V tretjem odstavku se za besedo »minister« postavi vejica in 
vstavi besedilo »pristojen za varstvo narave (v nadaljevanju: 
minister)«. 

Obrazložitev: 

Amandma je uskladitveno redakcijske narave in je potreben 
zaradi določitve pristojnega upravnega organa za odločanje v 
upravnih zadevah po tem zakonu. 

Amandma k 9. členu 

1. Besedilo 12. točke prvega odstavka se dopolni tako, da se 
glasi: 

»v gozdu uporabljati odprti ogenj v nasprotju z zakonom;« 

Obrazložitev: 

Vsebino, ki jo ureja omejena prepoved že ureja tudi zakon o 
gozdovih, zato je potrebno to ureditev upoštevati in gene- 
ralno prepoved omiliti za primere, ki so sicer zakonsko dopuš- 
čeni. 

2. Besedilo 18. točke prvega odstavka se nadomesti z: 

V 37. členu je bil za besedo »oziroma« vstavljen manjkajoči 
glagol »so-. 

V 39. členu je bila za besedo »jam« vstavljena manjkajoča 
beseda »in«. 

V tretjem odstavku 42. člena sta za besedo -člena- vstavljeni 
besedi« tega zakona«. 

V 43. členu je za besedo »zakona« vstavljena manjkajoča 
beseda »se«. 

»vznemirjati, prenašati, zastrupljati, zadrževati v ujetništvu, 
loviti ali ubijati prosto živeče" živali v nasprotju z zakonom 
oziroma predpisom, ki ga sprejme vlada;« 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se besedilo prepovedi določa na 
način, ki ne dopušča različnih razlag ter daje možnost vladi, 
da lahko sprejme dodatne omejitve specifične za park. 

3. V drugem odstavku se v tretji vrsti za besedo »ministra« 
črtajo besede »pristojnega za naravo (v nadaljevanju: mini- 
stra)«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi uskladi- 
tve z amandmajem k 8. členu. 

Amandma k 19. členu 

Na koncu člena se za besedo »skupaj« črta besedilo do pike 
in nadomesti z besedilom: »prebivalci naselij Matavun, Škoc- 
jan in Betanja«. 

Obrazložitev: 

Namen predlagane ureditve je, da imajo prebivalci naselij, ki 
ležijo na območju parka svojega predstavnika v svetu javnega 
zavoda. Predlagano besedilo člena pa uvaja vaške skupnosti 
ter vezanost na ustrezno določitev v statutu občine. Možna je 
tudi razlaga, da je imenovanje predstavnika omenjenih vaških 
skupnosti v svetu zavoda, vezano na tako določitev v statutu 
občine, kar pa ni ustrezno. Predlagani amandma zato nedvo- 
umno določa, da imajo prebivalci naselij na območju parka 
pravico da imenujejo skupnega predstavnika v svetu javnega 
zavoda. 

Amandma k 29. členu 

V tretji vrsti prvega odstavka se za številko »15.« beseda »ali« 
nadomesti z besedo »in«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

Amandma k 31. členu 

V tretji vrsti prvega odstavka se za številko »10« beseda »ali« 
nadomesti z besedo »in«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

Amandma k 34. členu 

1. V prvem odstavku se za številko »22.« beseda »ali« nado- 
mesti z^esedo »in«. 
2. V prvem odstavku se za besedo »člena« beseda »ali« 
nadomesti z besedo »in«. 
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3. V prvem odstavku se za številko »8.« beseda »ali« nadome- 
sti z besedo »in«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

Amandma k 37. členu 

Dodata se nov drugi in tretji odstavek: 

»V primeru, če lokalna skupnost ali država ne uveljavita svoje 
predkupne pravice po predpisih o varstvu naravne dediščine, 
se lahko sprememba lastninske pravice na nepremičnini vpiše 
v zemljiško knjigo, ko poda javni zavod na pogodbi o prenosu 
lastninske pravice izjavo, da je bil predhodno izpeljan posto- 

pek uveljavljanja zakonite predkupne pravice in predkupna 
pravica ni bila uveljavljena. 

Pravni posel, ki ureja prenos lastninske pravice na nepremič- 
nini v parku, pri katerem ni bil izpeljan predhodni postopek za 
uveljavitev zakonite predkupne pravice, je ničen.« 

Obrazložitev: 

Zaradi učinkovitega uveljavljanja zakonite predkupne pravice, 
ki jo za naravne znamenitosti določa zakon o naravni in 
kulturni dediščini, uresničuje pa v parku javni zavod, je 
potrebno do uveljavitve novih predpisov s področja varstva 
naravne dediščine zagotoviti izvajanje tega določila, ki pa ga 
predvsem omogoča nadzor nad prometom z nepremičninami 
v parku. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

KMETIJSKO GOZDARSKIH ZBORNICAH 

(ZKGZ) 

- EPA 589 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKIH 
ZBORNICAH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in 
sklepov 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije z 
dne 29/6-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o kmetijsko-gozdarskih zbor- 
nicah - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije s tem besedilom predloga 
zakona in amandmajev nadomešča besedilo predloga 
zakona o kmetijsko-gozdarskih zbornicah in amandmajev 

k temu zakonu, ki smo vam ju poslali v obravnavo z 
dopisom št. 023-06/94-2/2-8 dne 12/10-1994. 

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

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

I. POLOŽAJ IN DELOVNO PODROČJE KMETIJSKO 
GOZDARSKIH ZBORNIC 

1. člen 
(Ustanovitev) 

V Republiki Sloveniji še ustanovijo Kmetijsko gozdarska zbor- 
nica Slovenije in območne kmetijsko gozdarske zbornice (v 
nadaljnjem besedilu: kmetijsko gozdarske zbornice). 
Cilji, zaradi katerih se ustanovijo in delujejo kmetijsko- goz- 
darske zbornice, so: 

- varovanje in zastopanje koristi kmetijstva in gozdarstva; 
- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo 
kmetijsko in gozdarsko dejavnost, kolikor ni to svetovanje 
zagotovljeno na drug način; 
- pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetova- 
nja ter gozdarstva. 

2. člen 
(Pravni položaj) 

Kmetijsko gozdarske zbornice so pravne osebe javnega 
prava. 

Kot pravne osebe so kmetijsko gozdarske zbornice lahko 
lastnice premičnih in nepremičnih stvari, lahko pridobivajo 
pravice in prevzemajo obveznosti ter lahko tožijo in so lahko 
tožene. 

3. člen 
(Pojem kmetijstva In gozdarstva) 

Po tem zakonu pojem kmetijstva obsega vsa področja kmetij- 
ske dejavnosti, lov in gozdarstvo ter ribištvo. 

Za kmetijske obrate se po tem zakonu štejejo tudi gospodar- 
ski obrati, ki predelujejo pretežno lastni pridelek oziroma 
lastne proizvode glavnega kmetijskega ali gozdarskega 
obrata (stranski obrati), in gospodarski obrati, ki izdelujejo 
oziroma vzdržujejo opremo pretežno za potrebe glavnega 
kmetijskega ali gozdarskega obrata (pomožni obrati). 

Za vrtnarstvo kot kmetijsko dejavnost se po tem zakonu ne 
štejejo urejanje in vzdrževanje vrtov ter parkov, izdelovanje 
vencev, šopkov in podobnih izdelkov, trgovanje s temi izdelki 
oziroma storitvami, razen če se te dejavnosti opravljajo v 
stranskem kmetijskem obratu, ki pretežno uporablja lastne 
pridelke glavnega obrata in ima v razmerju do tega obrata tudi 
manjši obseg poslovanja. 

4. člen 
(Delovno področje) 

Pri uresničevanju svojega namena kmetijsko gozdarske zbor- 
nice opravljajo zlasti naslednje naloge: 
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- obravnavajo problematiko kmetijstva in gozdarstva ter skr- 
bijo za njun skladen razvoj; 
- oblikujejo stališča in predloge kmetijstva in gozdarstva za 
spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike; 
- oblikujejo stališča in predloge ukrepov za izboljšanje delov- 
nih razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, za gospodarno in 
okolju prijazno kmetovanje; 
- spremljajo razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristoj- 
nim državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosil- 
cem javnih pooblastil dajejo obvestila in predloge na njihovo 
zahtevo ali na svojo pobudo; 
- za ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, pri- 
pravljajo svoja mnenja k predlogom zakonov in drugih predpi- 
sov, ki zadevajo koristi kmetijstva in gozdarstva; 
- zagotavljajo strokovno svetovanje na področju kmetijstva 
in gozdarstva, razen svetovanja, ki ga opravlja javna služba; 
- organizirajo praktično poklicno izobraževanje, izpopolnje- 
vanje in usposabljanje za osebe, ki opravljajo kmetijsko ozi- 
roma gozdarsko dejavnost, in neposredno izvajajo različne 
oblike usposabljanja, ki niso zajete z rednimi programi izobra- 
ževalnih organizacij (predavanja, tečaji in podobno); 
- podpirajo in pospešujejo sodelovanje kmetijskih in gozdar- 
skih izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi 
in gozdarskimi obrati; 
- zagotavljajo gospodarsko svetovanje, oziroma posredujejo 
in pospešujejo tovrstno svetovanje, če ga ne izvajajo same, 
- v mejah, ki jih določata zakon in statut, zastopajo člane v 
gospodarskih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, zla- 
sti pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci 
javnih pooblastil; 
- izvajajo javna pooblastila v skladu z zakonom; 
- vodijo seznam svojih članov. 

Dejavnost kmetijsko gozdarskih zbornic iz prvega odstavka 
tega člena se nanaša na vsa kmetijska zemljišča in gozdove 
ter na vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na obseg, način 
gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

Za vzpostavitev in vodenje seznama članov iz zadnje alinee 
prvega odstavka tega člena imajo kmetijsko gozdarske zbor- 
nice pravico do vpogleda in uporabe podatkov in evidenc: 

- o enotni matični številki občana, imenu in priimku ter 
naslovu fizične osebe iz Centralnega registra prebivalstva in 
podatke o pravni osebi iz Poslovnega registra Slovenije; 
- o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (enotna matična 
številka občana, ime, priimek in naslov lastnika ter katastrski 
dohodek zemljišč); 
- o pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojencih 
na podlagi kmetijske dejavnosti (ime in priimek, naslov in 
enotna matična številka občana), ki jih vodi Zavod za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; 
- o osebah, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejav- 
nost in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se priglasile 
kot podjetniki in jih vodijo pristojni davčni organi; 
- o pravnih osebah, ki so članice kmetijsko gozdarske zbor- 
nice, iz Poslovnega registra Slovenije. 

5. člen 
(Delovno območje) 

Za območje Republike Slovenije se ustanovi Kmetijsko goz- 
darska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu; republiška 
zbornica) s sedežem v Ljubljani. 

Območne kmetijsko gozdarske zbornice (v nadaljnjem bese- 
dilu: območne zbornice) se ustanovijo za območje več občin 
na zaokroženem ozemlju s podobnimi naravnimi razmerami 
za kmetovanje in gozdarstvo ter s podobnimi gospodarskimi 
in kulturnimi značilnostmi. 

Območne zbornice so: 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Celje s sedežem v 
Celju za območje občin: Celje, Črna na Koroškem, Dravograd, 
Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mežica, Misiinja, 

Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Ravne-Prevalje, Roga- 
ška Slatina, Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, 
Štore, Velenje, Vitanje, Vojnik, Zreče, Žalec; 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Kranj s sedežem v 
Kranju za območje občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenj- 
skem, Gorenja vas - Poljane, Jesenice, Kranj, Kranjska gora, 
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, 
Železniki, Žiri; 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Ljubljana s sede- 
žem v Ljubljani za območje občin: Borovnica, Brezovica, 
Cerknica, Dobre polje, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol 
pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Ig, Ivančna gorica, 
Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška dolina, 
Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, 
Ribnica, Škofljica, Trbovlje, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, 
Zagorje; 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Maribor s sede- 
žem v Mariboru za območje občin: Desternik - Drnovška vas, 
Dornava, Duplek, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, 
Lenart, Majšperk, Maribor, Muta, Ormož, Pesnica, Podvelka- 
-Ribnica, Ptuj, Rače-Fram, Radlje ob Dravi, Ruše, Slovenska 
Bistrica, Starše, Šentilj, Videm, Vuzenica in Zavrč; 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Murska Sobota s 
sedežem v Murski Soboti za območje občin: Beltinci, Canko- 
va-Tišina, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, 
Hodoš-Šalovci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Morav- 
ske toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, 
Rogaševci, Sveti Jurij, Turnišče; 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Nova Gorica s 
sedežem v Novi Gorici za območje občin: Ajdovščina, Bovec, 
Brda, Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, 
Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, 
Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Tolmin, Vipava; 

- Območna kmetijsko gozdarska zbornica Novo mesto s 
sedežem v Novem mestu za območje občin: Brežice, Črno- 
melj, Krško, Metlika, Novo mesto, Semič, Sevnica, Šentjernej, 
Škocjan, Trebnje; 

Območje dveh ali več območnih zbornic se lahko spremeni 
po sporazumni odločitvi svetov teh zbornic in predhodnem 
soglasju republiške zbornice. 

Svet območne zbornice lahko po predhodnem soglasju sveta 
republiške zbornice sprejme sklep o spremembi sedeža zbor- 
nice. 

6. člen 
(Razdelitev nalog med kmetijsko gozdarskimi zbornicami) 

Republiška zbornica opravlja naloge s svojega delovnega 
področja na celotnem območju države. 

Območna zbornica opravlja naloge na območju, za katerega 
je ustanovljena. 

Za vsa vprašanja, ki zadevajo koristi kmetijstva na območju 
dveh ali več območnih zbornic, je pristojna republiška zbor- 
nica. Poleg teh zadev spadajo v delovno področje republiške 
zbornice še: 

- svetovanje območnim zbornicam ter 
- nadzor nad organiziranostjo in poslovanjem območnih 
zbornic. 

7. člen 
(Razmerje med kmetijsko gozdarskimi zbornicami in 

državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci Javnih 
pooblastil) 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
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pooblastil seznanijo kmetijsko gozdarsko zbornico s predla- 
ganimi ukrepi, ki jih nameravajo sprejeti, če ti ukrepi zadevajo 
kmetijstvo in gozdarstvo, in zahtevajo od zbornice, da jim v 
primernem roku sporoči svoje mnenje, razen če nujnost ali 
narava ukrepa nalaga drugače. 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil v zadevah javnih pooblastil, ki spadajo v delovno 
področje kmetijsko gozdarskih zbornic, dajejo tem zbornicam 
potrebne podatke in pojasnila, o drugih zadevah pa vzposta- 
vijo ustrezno sodelovanje. 

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih opravljajo 
kmetijsko gozdarske zbornice, opravlja organ, ki je javno 
pooblastilo dal. 

II. ČLANSTVO 

8. člen 
(Fizične In pravne osebe) 

Člani kmetijsko gozdarskih zbornic so fizične in pravne 
osebe, določene s tem zakonom (obvezni člani), lahko pa so 
člani kmetijsko gozdarskih zbornic tudi druge pravne in 
fizične osebe (prostovoljni člani). 

Zaradi sorazmernega zastopstva različnih interesov na 
področju kmetijstva in gozdarstva so člani kmetijsko gozdar- 
ske zbornice razvrščeni v dve volilni skupini. 

Član območne zbornice je hkrati tudi član republiške zbor- 
nice. 

Kmetijsko gozdarske zbornice se povezujejo v druge oblike 
zborničnega povezovanja v skladu z zakonom in svojimi akti. 

9. člen 
(Prva volilna skupina) 

Prvo volilno skupino sestavljajo fizične osebe, ki izpolnjujejo 
enega od naslednjih pogojev: 

- če kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe 
ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju 
Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko ozi- 
roma gozdarsko dejavnost in katastrski dohodek teh kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč dosega v letu 1996 najmanj 16.800 
tolarjev katastrskega dohodka, ta znesek pa se valorizira v 
skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega do- 
hodka; 

- osebe, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejav- 
nost in so se na svojo zahtevo priglasile kot samostojni 
podjetniki; 

- če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali 
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko in 
gozdarsko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo 
katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek iz dejavnosti 
in niso zajeti z določbo iz 1. in 2. alinee tega odstavka; 

- osebe, ki jim delo na kmetiji pomeni edini ali glavni poklic; 

- osebe, ki jim je delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni 
poklic in živijo na kmetiji ter ne opravljajo drugega poklica. 

Šteje se, da delo na kmetiji pomeni edini ali glavni poklic 
osebi, ki je zavarovana po predpisih o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju kot kmet. Delo na kmetiji je pomenilo 
edini ali glavni poklic osebi, ki je uveljavila pravico do pokoj- 
nine kot zavarovanec - kmet. 

Osebe iz prejšnjega odstavka so člani območne zbornice, na 
katere območju imajo svoje stalno prebivališče. 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in 
v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, so člani območne 
zbornice, na katere območju imajo pretežen del katastrskega 

dohodka oziroma pretežen del dohodka s kmetijsko ali goz- 
darsko dejavnostjo. 

Fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpol- 
njujejo pogojev za obvezno članstvo po prvem odstavku tega 
člena, so na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo 
območne zbornice, na območju katere se pretežno ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo. 

10. člen 
(Druga volilna skupina) 

Drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji in se ukvarjajo pretežno s kmetij- 
sko ali gozdarsko dejavnostjo, ne glede na pravno obliko, 
razen javnih zavodov. 

Pravne osebe so članice območne zbornice glede na svoj 
sedež. 

Pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v kmetijsko 
gozdarski zbornici in nimajo sedeža v Sloveniji, so članice 
tiste območne zbornice, na katere območju pretežno oprav- 
ljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost. 

Pravne osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, 
so na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo območne 
zbornice, če so njihovi člani osebe iz prve volilne skupine in je 
njihov predmet poslovanja povezan s kmetijstvom in gozdar- 
stvom, zlasti če obsega eno ali več od naslednjih dejavnosti: 

- skupna uporaba kmetijskih objektov, strojev in naprav; 
- predelava kmetijskih in gozdnih proizvodov iz dejavnosti, ki 
so povezane s kmetijstvom; 
- skladiščenje in prodaja kmetijskih in gozdnih proizvodov 
ter proizvodov iz stranskih dejavnosti, ne glede na stopnjo 
obdelave ali predelave; 
- prodaja blaga za potrebe kmetijstva, vključno za stanovanj- 
ska in gospodarska poslopja ter za stranske dejavnosti, 

in te dejavnosti opravljajo pretežno na območju območne 
zbornice. 

11. člen 
(Prostovoljni člani) 

O sprejemu prostovoljnih članov odloča upravni odbor 
območne zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne 
zahteve. 

Prostovoljno članstvo preneha: 

- zaradi izstopa: z zadnjim dnem koledarskega leta, če je 
območna zbornica prejela odstopno izjavo najkasneje dva 
meseca pred iztekom koledarskega leta, drugače pa z izte- 
kom naslednjega koledarskega leta; 
- zaradi smrti ali prenehanja pravne osebe; 
- zaradi izključitve: z dnem, ko postane pravnomočna 
odločba, ki jo izda upravni odbor območne zbornice potem, 
ko ugotovi, da član ne izpolnjuje več pogojev za prostovoljno 
članstvo ali kljub opominu ne izpolnjuje članskih obveznosti, 
zlasti do plačila prispevka. 

V postopku za izključitev mora biti članu omogočeno, da se 
izjavi o izključitvenih razlogih. 

III. ORGANIZIRANOST KMETIJSKO GOZDARSKIH 
ZBORNIC 

12. člen 
(Organi) 

Obvezni organi območne zbornice so: 

- svet; 
- upravni odbor; 
- predsednik in dva podpredsednika; 
- tajnik. 
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Obvezni organi republiške zbornice so: 

- svet; 
- upravni odbor; 
- nadzorni odbor; 
- predsednik in dva podpredsednika; 
- direktor. 

Za proučitev določenih zadev lahko svet ali upravni odbor 
zbornice imenuje tudi druge odbore oziroma stalna ali 
občasna delovna telesa. 

Število članov organov, sestava, naloge in pooblastila se 
določijo s statutom zbornice. 

Mandatna doba organov zbornice je štiri leta. 

13. člen 
(Delovno področje sveta) 

Svet zbornice razpravlja in odloča o vseh zadevah, ki po tem 
zakonu oziroma statutu zbornice niso v pristojnosti uprav- 
nega odbora. 

Svet zbornice opravlja zlasti naslednje naloge: 

- voli predsednika, prvega in drugega podpredsednika in 
druge člane upravnega odbora, člane drugih odborov, svet 
republiške zbornice pa tudi člane nadzornega odbora; 
- na predlog upravnega odbora imenuje v republiški zbornici 
direktorja ter njegovega namestnika, v območni zbornici pa 
tajnika; 
- sprejema letni program dela in proračun; 
- obravnava in sklepa o letnem poročilu o delu in o poročilu o 
finančnih sredstvih; 
- sklepa o kritju stroškov, ki niso zajeti v sprejetem prora- 
čunu; 
- sprejema statut in druge akte zbornice ter poslovnik o 
svojem delu; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka ima svet republiške zbor- 
nice še naslednje naloge: 

- določa stopnjo zborničnega prispevka; 
- usmerja delo območnih zbornic in odloča o razpustitvi 
svetov območnih zbornic; 
- daje soglasje k statutom območnih zbornic. 

14. člen 
, (Sklepčnost In večina) 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, svet zbornice lahko 
sklepa, če je na seji navzočih več kot polovica članov, sklep 
pa je sprejet, če je za njegov predlog glasovala večina navzo- 
čih članov. 

Pri enaki razdelitvi glasov se šteje, da je predlog zavrnjen. Če 
glasovi ostanejo enako razdeljeni pri volitvah, odloča žreb, če 
svet pred izvedbo volitev ne odloči drugače. 

Kadar svet zbornice odloča o sprejemu in spremembi statuta, 
višini zborničnega prispevka in o drugih pomembnejših vpra- 
šanjih, ki jih določa statut, je predlog sprejet z najmanj tričetr- 
tinsko večino od opredeljenih glasov navzočih članov sveta. 

15. člen 
(Razpust sveta) 

Svet lahko odloči o svoji predčasni razpustitvi in o razpisu 
novih volitev. Takšen sklep lahko sprejme le, če je na seji 
navzočih več kot polovica članov, ki so bili izvoljeni v vsaki 
volilni skupini, ki je za predlog glasovala več kot polovica 
navzočih članov iz vsake volilne skupine. 

Sočasno s sklepom o razpustitvi sveta republiške zbornice 
lahko svet republiške zbornice razpusti tudi svet območne 
zbornice: 

- če območna zbornica ne izpolnjuje z zakonom določenih 
nalog; 
- če območna zbornica večkrat prekorači svoje delovne 
področje; 
- če je najmanj polovici od celotnega števila članov območne 
zbornice, ki so bili izvoljeni v posamezni volilni skupini, pre- 
nehal mandat in ni namestnikov, ki bi stopili na izpraznjena 
mesta. 

Članom sveta območne zbornice, ki so bili vanjo izvoljeni po 
predčasni razpustitvi sveta, traja mandat do izteka tekoče 
splošne štiriletne mandatne dobe, kot velja za druge kmetij- 
sko gozdarske zbornice. 

16. člen 
(Upravni odbor - delovno področje) 

Upravni odbor vodi in organizira delo zbornice in opravlja 
personalne in finančne zadeve, kolikor te zadeve niso pridr- 
žane svetu in predsedniku. Upravni odbor pripravlja dnevni 
red za seje sveta. 

V upravni odbor je lahko izvoljena oseba, ki je član sveta 
kmetijsko gozdarske zbornice. V skladu s statutom lahko svet 
kmetijsko gozdarske zbornice izvoli določeno število, vendar 
ne več kot eno tretjino od vseh članov upravnega odbora, tudi 
izmed priznanih strokovnjakov, katerih strokovno, razisko- 
valno, pedagoško ali znanstveno delo je povezano s kmetij- 
stvom ali gozdarstvom. 

Upravni odbor območne zbornice odloča tudi o nastanku, 
obstoju in prenehanju obveznega članstva, če se o tem pojavi 
dvom ali spor, ter o sprejemu in izključitvi prostovoljnih 
članov. 

Akt, s katerim upravni odbor območne zbornice odloči o 
obveznem članstvu ter o sprejemu in izključitvi prostovolj- 
nega člana, je akt v upravnem postopku. 

Če je svet zbornice razpuščen, upravni odbor opravlja svoje 
funkcije do izvolitve novega upravnega odbora. 

V času od razpustitve sveta do prve seje novoizvoljenega 
sveta sme upravni odbor opravljati samo zadeve, ki spadajo v 
redno poslovanje. 

17. člen 
(Predsednik In podpredsednika) 

Predsednik upravnega odbora je predsednik kmetijsko goz- 
darske zbornice, podpredsednika upravnega odbora pa sta 
hkrati podpredsednika kmetijsko gozdarske zbornice. 

Vsaka volilna skupina ima enega podpredsednika kmetijsko 
gozdarske zbornice. 

Sklepe in druge listine, ki imajo za'zbornico pravno zavezujoč 
značaj, podpisuje predsednik skupaj z direktorjem republiške 
zbornice oziroma tajnikom območne zbornice. 

Če je predsednik zadržan, ga nadomešča eden izmed pod- 
predsednikov, ki ga določi predsednik. 

Če predsedniku ali podpredsedniku predčasno preneha funk- 
cija, se brez odlašanja opravijo ponovne volitve. 

18. člen 
(Nadzorni odbor republiške zbornice) 

Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje kmetijsko goz- 
darskih zbornic in o svojem delu poroča svetu zbornice. 

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, en podpredsednik in 
trije člani. 

Nadzorni odbor mora kot kolegijski organ nadzorovati zlasti 
zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost 
poslovanja. Nadzorni odbor lahko zahteva vse podatke in 
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obvestila, ki so potrebna za vestno opravljanje njegovih 
nalog. Zaradi strokovne pomoči lahko nadzorni odbor k svo- 
jemu delu povabi tudi izvedence. 

V nadzornem odboru morata biti zastopani obe volilni sku- 
pini. V nadzorni odbor ne sme biti izvoljen član upravnega 
odbora kmetijsko gozdarske zbornice in tudi ne direktor repu- 
bliške zbornice oziroma tajnik območne zbornice ter njegov 
namestnik. 

Če članu nadzornega odbora funkcija preneha predčasno, 
mora svet republiške zbornice na naslednji seji izvoliti novega 
člana nadzornega odbora za čas do izteka mandatne dobe. 
Če se svet republiške zbornice predčasno razpusti, nadzorni 
odbor opravlja svoje naloge do izvolitve novega nadzornega 
odbora. 

19. člen 
(Strokovna In druge službe) 

Za poslovanje službe republiške zbornice skrbi zbornični 
urad, ki ga pod nadzorom predsednika republiške zbornice 
vodi direktor. 

Za poslovanje območne zbornice skrbi tajništvo, ki ga pod 
nadzorom predsednika območne zbornice vodi tajnik 
območne zbornice. 

Za izvedbo posameznih nalog lahko območna zbornica s 
soglasjem republiške zbornice organizira določene strokovne 
in druge službe kot organizacijske enote zunaj sedeža (izpo- 
stave). 

Direktorja republiške zbornice in njegovega namestnika ime- 
nuje svet republiške zbornice na predlog upravnega odbora 
republiške zbornice. 

Tajnika območne zbornice in njegovega namestnika imenuje 
svet območne zbornice na predlog upravnega odbora 
območne zbornice. 

Po preteku štiriletne mandatne dobe je ista oseba lahko 
ponovno imenovana za funkcijo iz prejšnjega odstavka. 

IV. FINANCIRANJE KMETIJSKO GOZDARSKIH ZBORNIC 

20. člen 
(Prihodki) 

Sredstva, potrebna za opravljanje njihovih nalog, kmetijsko 
gozdarske zbornice pridobivajo: 

- z zborničnimi prispevki; 
- s prihodki iz lastne dejavnosti; 
- s sredstvi, ki jih kmetijsko gozdarskim zbornicam na pod- 
lagi programov pospeševanja kmetijstva v skladu z zakonom 
dodelijo država, občine in druge lokalne skupnosti; 
- s krediti; 
- z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno). 

S sredstvi, zbranimi na podlagi 1. alinee prejšnjega odstavka, 
razpolaga republiška zbornica in pri tem zagotavlja tudi 
gmotne pogoje za delo območnim zbornicam. S sredstvi, ki 
jih pridobivajo iz lastne dejavnosti, območne zbornice razpo- 
lagajo v skladu s svojimi akti pod nadzorom republiške zbor- 
nice. 

Stopnjo zborničnih prispevkov določi svet republiške zbor- 
nice najpozneje do 31. 12. tekočega leta za prihodnje leto. 
Zbornični prispevki se plačujejo na načini in v roku, ki ga 
določi svet republiške zbornice s splošnim aktom. 

Zaradi uresničitve določenih nalog območne zbornice lahko 
na njen predlog svet republiške zbornice določi dodatni pri- 
spevek, ki velja samo za člane območne zbornice. Stopnja 
dodatnega prispevka ne sme biti višja od stopnje prispevka za 
republiško zbornico. 

21. člen 
(Zbornični prispevek A) 

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so osebe iz 1. 
alinee prvega odstavka in osebe iz četrtega odstavka 9. člena 
tega zakona, ki so hkrati tudi zavezanci davka od dohodka iz 
kmetijstva. 

Če več zavezancev za zbornični prispevek A sestavlja samo 
eno gospodinjstvo, je zavezanec eden izmed polnoletnih čla- 
nov kot predstavnik gospodinjstva. 

Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega 
dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po pred- 
pisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki se zmanjša za 
katastrski dohodek, od katerega se davek iz kmetijstva po 29. 
in 30. členu zakona o dohodnini ne plačuje, in za olajšave v 
primeru naravnih nesreč. 

Zbornični prispevek A se odmeri po stopnji, ki mora biti enaka 
za vse zavezance na območju Slovenije, če je za člane 
območne zbornice uveden dodatni prispevek, mora biti tudi 
stopnja tega prispevka enaka za vse člane območne zbornice. 

22. člen 
(Zbornični prispevek B) 

Zbornični prispevek B in morebitne dodatne prispevke plaču- 
jejo osebe iz 2. alinee prvega odstavka in iz četrtega odstavka 
9. člena tega zakona, ki dosegajo dohodke s kmetijsko proiz- 
vodnjo, določeno v predpisih o dohodnini, ali so se na svojo 
zahtevo priglasile kot podjetniki in so za te dohodke zave- 
zanci za davek iz dejavnosti. Osnova za zbornični prispevek B 
in morebitne dodatne prispevke je dobiček iz opravljanja 
dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olaj- 
šave, ki jih določajo predpisi o dohodnini. 

23. člen 
(Zbornični prispevek C) 

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe, ki so člani 
kmetijsko gozdarskih zbornic. 

Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane amor- 
tizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu. 

24. člen 
(Odmera in pobiranje prispevkov) 

Prispevek za kmetijsko gozdarske zbornice odmerja, pobira 
in izterjuje davčna služba. 

Za odmero, pobiranje in izterjavo prispevka se smiselno upo- 
rabljajo določbe zakona o davčnem postopku. 

V. VOLITVE V SVETE KMETIJSKO GOZDARSKIH ZBORNIC 

1. Volitve v svete območnih zbornic 

a) Skupne določbe 

25. član 
(Način volitev v svata območnih zbornic) 

Osebe iz prve volilne skupine volijo člane sveta območne 
zbornice z neposrednim glasovanjem na podlagi splošne in 
enake volilne pravice. 

Osebe iz druge volilne skupine volijo člane sveta območne 
zbornice po volilnem telesu, ki ga sestavljajo predstavniki, 
izvoljeni v skladu s tem zakonom. 

26. člen 
(Razpis volitev) 

Volitve v svet območne zbornice razpiše upravni odbor repu- 
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bliške zbornice. V aktu o razpisu volitev se določijo dan 
razpisa volitev in za volitve prve volilne skupine tudi dan 
glasovanja ter vse druge pravice, obveznosti in postopki za 
uspešno izvedbo volitev, če niso urejeni s tem zakonom. 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki 
za volilna opravila. 

27. člen 
(Volilne komisij« in volilni odbori) 

Volitve vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni odbori. 

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. 

Nihče ne sme biti član več kot enega volilnega organa. 

28. člen 
(Volilne komisije) 

Volilne komisije so: 

- republiška volilna komisija za volitve v kmetijsko gozdarske 
zbornice (v nadaljnjem besedilu: republiška volilna komisija); 
- volilna komisija območne zbornice; 
- krajevna volilna komisija za volilno enoto. 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi 
namestniki. 

Republiško volilno komisijo in volilne komisije območnih 
zbornic imenuje upravni odbor republiške zbornice. 

Krajevne volilne komisije imenuje volilna komisija območne 
zbornice. 

Naloge krajevne volilne komisije lahko izvajajo občinske 
volilne komisije, imenovane po zakonu o lokalnih volitvah. 

29. člen 
(Naloge republiške volilne komisije) 

Republiška volilna komisija: 

- skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega 
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke za volitve v prvi 
volilni skupini; 
- usklajuje delo volilnih komisij območnih zbornic in daje 
strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona ter nad- 
zoruje njihovo delo; 
- predpiše obrazce za izvrševanje volitev v prvi volilni skupini 
po tem zakonu; 
- določa enotne standarde za volilni material in določa druge 
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil za volitve v prvi 
volilni skupini; 
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon oziroma 
splošni akt zbornice. 

30. člen 
(Naloge volilne komisije območne zbornice) 

Volilna komisija območne zbornice: 

- skrbi za zakonitost volitev članov sveta, ki se volijo v 
območno zbornico; 
- ugotavlja ali so posamične kandidature v skladu z za- 
konom; 
- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri kandidati 
so izvoljeni v svet območne zbornice ter daje poročila o izidu; 
- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 
- imenuje krajevne volilne komisije; 
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon oziroma 
splošni akt zbornice. 

31. člen 
(Naloge krajevne volilne komisije) 

Krajevna volilna komisija: 

- določa volišča in območja volišč; 
- imenuje volilne odbore; 
- ugotavlja izid glasovanja na območju volilne enote; 
- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 
- imenuje komisijo za pripravo volilnega imenika; 
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon oziroma splošni 
akt zbornice. 

32. člen 
(Volilni odbor) 

Glasovanje na volišču vodi volilni odbor. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi 
namestniki. 

33. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor) 

Če preneha mandat članu sveta območne zbornice, postane 
član sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi 
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je prenehal 
mandat. Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član sveta 
območne zbornice za preostanek mandatne dobe, v roku 
osmih dni ne sporoči, da sprejema funkcijo, se ta pravica 
prenese na naslednjega kandidata. Če takega kandidata ni, se 
opravijo nadomestne volitve. Glede vprašanj v zvezi z delom 
volilnih organov in potrjevanja kandidatur, ki s tem zakonom 
niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o volitvah v državni zbor. 

b) Volitve v prvi volilni skupini 

34. člen 
(Volilna pravica v prvi volilni skupini) 

V prvi volilni skupini ima pravico voliti in biti izvoljen za člana 
sveta območne zbornice državljan Republike Slovenije, ki je 
na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti ter je član zbornice. 

35. člen 
(Volilni imenik) 

Volilna pravica za volitve članov sveta območne zbornice, ki 
jih volijo člani prve volilne skupine, se evidentira z volilnim 
imenikom. 

Volilni imenik sestavi komisija, ki jo imenuje krajevna volilna 
komisija, na podlagi seznama članov, ki ga vodi območna 
zbornica. 

Če ima član območne zbornice stalno prebivališče na 
območju te zbornice, se vpiše v volilni imenik za območje 
volišča, na katerem ima stalno prebivališče. 

Vsak volivec je lahko vpisan na območju območne zbornice 
samo v en volilni imenik. 

Če član območne zbornice nima stalnega prebivališča na 
območju te zbornice, se vpiše v volilni imenik za volišče, ki ga 
določi volilna komisija območne zbornice. 

Člani zbornice iz drugega odstavka 9. člena tega zakona se 
vpišejo v volilni imenik na podlagi zahtevka, ki mu priložijo 
ustrezno potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje Slovenije ali drugo ustrezno potrdilo (odrezek od pokoj- 
nine, delovna knjižica ipd.). 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

36. člen 
(Komisija za sestavo volilnega imenika) 

Komisija za sestavo volilnega imenika ima predsednika in dva 
člana. 

Komisija mora biti imenovana najpozneje deset dni po razpisu 
volitev. 
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37. člen 
(Smiselna uporab« predpisov o evidenci volilne pravice) 

Glede sestavljanja volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi 
z evidenco volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej 
urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci 
volilne pravice. 

38. člen 
(Določanje kandidatov) 

Zaradi sorazmerne zastopanosti članov se območje vsake 
območne zbornice razdeli na deset geografsko in gospodar- 
sko zaokroženih volilnih enot, od katerih vsaka zajema pri- 
bližno enako število članov. V vsaki volilni enoti se izvoli en 
član sveta območne zbornice. 

Kandidate za člane sveta določajo člani zbornice. 

Kandidate določajo volivci s podpisi. 

Skupina 20 volivcev lahko s podpisi določi največ enega 
kandidata. 

Republiška volilna komisija predpiše obrazec za dajanje pod- 
pore kandidatom in izda podrobnejše navodilo za izvedbo 
kandidiranja s podpisom. 

39. člen 
(Rok za vložitev predloga kandidature) 

Predlog kandidature se vloži pisno pri volilni komisiji 
območne zbornice najpozneje v 15 dneh pred dnevom glaso- 
vanja. 

40. člen 
(Predlog kandidature) 

Predlog kandidature mora vsebovati osebne podatke kandi- 
datov (ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga 
opravlja, ter naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter 
naslov predstavnika predlagateljev). 

Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata. 

Predlog mora biti podprt s podpisi predlagateljev. 

41. člen 
(Prepoved kandidiranja v dveh območnih zbornicah) 

Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti. 

42. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor) 

Glede postopka potrjevanja kandidatur in določanja seznama 
potrjenih kandidatur se smiselno uporabljajo določbe zakona 
o volitvah v državni zbor. Če je posamezni kandidat predlagan 
s strani dveh ali več skupin volivcev, se potrjeni predlog 
upošteva kot enoten predlog več skupin volivcev. 

43. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o lokalnih volitvah) 

Glede organizacije in dela na voliščih ter glasovanja se smi- 
selno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, kolikor 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

Volišča določi krajevna volilna komisija. 

44. člen 
(Odprtost volišča) 

Volišče mora biti odprto nepretrgoma najmanj 5 ur v času od 
7.00 do 19.00 ure. 

45. člen 
(Obvestilo volllcem) 

Krajevna volilna komisija obvesti volilce o dnevu glasovanja in 
o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik ter o času glasovanja 
na volišču. 

46. člen 
(Glasovnica) 

Glasovanje je tajno. 

Glasuje se z glasovnico. 

Glasovnica vsebuje: 

- oznako območne zbornice; 
- zaporedne številke, priimke in imena ter naslov stalnega 
prebivališča kandidatov po seznamu; 
- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno 
številko pred imeni kandidatov, za katere glasuje. 

Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor 
članov se voli v svet območne zbornice. 

47. člen 
(Potrdilo o volilni pravici) 

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik in ima potrdilo 
komisije za sestavo volilnega imenika oziroma ima potrdilo 
pristojnega organa, da ima volilno pravico na območju 
volišča, mu volilni odbor ne sme odreči glasovanja. 

48. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni zbor) 

Glede ugotavljanja izida glasovanja na volišču in glede ugo- 
tavljanja volilnih izidov na območju občine in območne zbor- 
nice se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v 
državni zbor, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

49. člen 
(Ugotavljanje izidov glasovanja) 

Pri ugotavljanju volilnega izida krajevna volilna komisija ugo- 
tovi, koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. 

50. člen 
(Potrdilo o izvolitvi) 

Izvoljenim kandidatom izda volilna komisija območne zbor- 
nice potrdilo o izvolitvi. 

51. člen 
(Nadomestne volitve) 

Če preneha mandat članu sveta območne zbornice in ni 
nobenega kandidata, ki bi stopil na njegovo mesto do izteka 
mandatne dobe, se opravijo nadomestne volitve. 

52. člen 
(Ponovne volitve) 

Ponovne volitve se opravijo, če krajevna volilna komisija 
zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne 
volitve. 

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, ko svet območne 
zbornice ne potrdi mandata člana sveta kmetijsko gozdarske 
zbornice, in republiška volilna komisija ugotovi, da je zaradi 
tega potrebno opraviti ponovne volitve. 

Ponovne volitve razpiše volilna komisija, ki je ugotovila izid 
glasovanja. 
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b) Volitve članov sveta območne zbornice iz druge volilne 
skupine 

53. člen 
(Volitve v drugI volilni skupini) 

Pravne osebe, ki so članice zbornice, volijo v svet območne 
zbornice po svojih predstavnikih na volilnem zboru. 

Za člana sveta območne zbornice lahko pravne osebe, ki so 
članice območne zbornice, izvolijo fizično osebo, ki je član 
uprave, upravnega odbora ali drugega organa, ki vodi poslo- 
vanje pravne osebe - članice zbornice. 

54. člen 
(Volilno telo) 

Volilno telo sestavljajo izvoljeni predstavniki članic območne 
zbornice. 

Posamezna pravna oseba - članica območne zbornice izvoli 
enega predstavnika v volilno telo. Pravna oseba - članica 
zbornice, ki zaposluje več kot 100 delavcev, izvoli še po enega 
predstavnika na vsakih dopolnjenih 100 delavcev, ki so zapo- 
sleni pri njej. 

55. člen 
(Volitve predstavnikov v volilno telo) 

Predstavnika v volilno telo izvoli organ upravljanja pravne 
osebe - članice območne zbornice. 

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo organ upravlja- 
nja iz prejšnjega odstavka predloži republiški volilni komisiji 
najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja. 

56. člen 
(Kandidiranje) 

Kandidate za člane sveta območne zbornice določijo organi 
upravljanja članic v skladu s svojimi pravili. 

Vsaka članica lahko določi enega kandidata. 

Kandidature z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandida- 
tov predloži članica zbornice volilni komisiji republiške zbor- 
nice najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja. 

57. člen 
(Potrdilo o razvrstitvi pravne osebe) 

Seznamu izvoljenih predstavnikov v volilno telo oziroma kan- 
didaturi za člana sveta območne zbornice je treba priložiti 
tudi potrdilo pristojnega organa o razvrstitvi pravne osebe po 
dejavnosti. 

58. člen 
(Sklic volilnega zbora) 

Volilni zbor volilnega telesa skliče predsednik območne 
volilne komisije najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja. 
Vabilu predloži seznam kandidatov in seznam izvoljenih pred- 
stavnikov v volilno telo. 

59. člen 
(Sklepčnost) 

Volitve se opravijo, če je na volilnem zboru navzoča večina 
vseh članov volilnega telesa. 

Če volilni zbor ni sklepčen, se nov volilni zbor skliče v nadalj- 
njih sedmih dneh. Na novem volilnem zboru se volitve opra- 
vijo ne glede na število navzočih članov volilnega telesa. 

60. člen 
(Volilni odbor) 

Na volilnem zboru se izvoli volilni odbor, ki vodi glasovanje in 
ugotavlja izid glasovanja. 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 

Vsak član volilnega telesa lahko glasuje za največ toliko 
kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti. 

61. člen 
(Izvolitev) 

Za člane sveta območne zbornice so izvoljeni tisti kandidati, 
ki so dobili največ glasov. 

Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število glasov, 
odloči o izvolitvi med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor. 

Zapisnik o volitvah pošlje volilni odbor skupaj z drugim volil- 
nim gradivom republiški volilni komisiji. 

62. člen 
(Potrdilo o izvolitvi) 

Območna volilna komisija izda izvoljenim kandidatom potr- 
dilo o izvolitvi. 

Glede vprašanj, ki v tem poglavju niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o državnem svetu. 

2. Konstituiranje sveta območne zbornice 

63. člen 
(Sklic) 

Prvo sejo sveta območne zbornice skliče dotedanji upravni 
odbor najkasneje v petih dneh potem, ko dobi potrdila o 
izvolitvi članov sveta območne zbornice. 

Na prvi seji izvolijo člani sveta izmed sebe predsednika in dva 
podpredsednika sveta. 

3. Svet republiške zbornice 

64. člen 
(lmenovan|e) 

Prvo sejo sveta republiške zbornice skliče upravni odbor 
republiške zbornice najpozneje v 5 dneh potem, ko je prejel 
obvestilo območnih zbornic o izbranih članih v svet republi- 
ške zbornice. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

65. člen 
(Razpis prvih volitev) 

Prve volitve v območne zbornice razpiše minister, pristojen za 
kmetijstvo in gozdarstvo, še v letu 1996, najpozneje 60 dni 
pred glasovanjem. V aktu o razpisu volitev se določijo dan 
razpisa volitev in za volitve prve volilne skupine tudi dan 
glasovanja ter volilne enote za volitve članov sveta območne 
zbornice ter druge pravice, obveznosti in postopke za 
uspešno izvedbo volitev, če niso urejeni s tem zakonom. 

Komisija za pripravo volilnega imenika za prve volitve sestavi 
na podlagi podatkov upravnega organa, pristojnega za 
odmero davkov od dohodka iz kmetijske oziroma iz dohodkov 
iz dejavnosti, drugih podatkov iz evidenc iz zadnjega 
odstavka 4. člena tega zakona, ki jih morajo pristojni organi 
dati komisiji za sestavo volilnega imenika. 

66. člen 
(Prve volitve v drugi volilni skupini) 

člani druge volilne skupine volijo svoje predstavnike v prvi 
svet območne zbornice tako, da dva člana voli Upravni odbor 
Združenje agroživilstva Gospodarske zbornice Slovenije 
izmed članov, ki imajo sedež in opravljajo pretežno kmetijsko 
oziroma gozdarsko dejavnost na območiu območne zbornice. 
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2 člana pa občni zbor Zadružne zveze Slovenije izmed svojih 
članic, ki imajo sedež in opravljajo pretežno kmetijsko ali 
gozdarsko dejavnost na območju območne zbornice. 

Volitve se opravijo v skladu s splošnimi akti Združenja agroži- 
vilstvo Gospodarske zbornice Slovenije oziroma Zadružne 
zveze Slovenije. 

Pristojni organ organizacije iz prejšnjega odstavka tega člena 
izda izvoljenim članom sveta potrdilo o izvolitvi in o izvoljenih 
članih sveta območne zbornice obvesti ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo in gozdarstvo. 

67. člen 
(Sklic prve seje sveta območne zbornice) 

Prvo sejo sveta območne in republiške zbornice po prvih 
volitvah skliče minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. 

68. člen 
(Stroški za Izvedbo prvih volitev In začetek dela zbornic) 

Stroški za izvedbo prvih volitev v svet območnih zbornic, 
stroški konstituiranja svetov kmetijsko gozdarskih zbornic in 
stroški za začetek dela zbornic se krijejo iz sredstev prora- 
čuna Republike Slovenije. 

69. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o dohodnini) 

Do uveljavitve novih predpisov o davčni službi zbornična 
prispevka A in B skupaj z morebitnimi dodatnimi prispevki 
odmerja, pobira in prisilno izterjuje izpostava davčnega 
organa, ki je pristojen za odmero in pobiranje davka od 
dohodkov iz kmetijstva oziroma iz dejavnosti. 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v obdobju iz 
prvega odstavka tega člena glede obračunavanja zbornič- 
nega prispevka A in B, rokov za plačilo, izterjave, vračila 
preveč plačanih prispevkov, zamudnih obresti, odpisa zaradi 
neizterljivosti, poroštva in zastaranja smiselno uporabljajo 
določbe posebnega zakona, ki ureja plačevanje davka od 
dohodkov iz kmetijstva oziroma davka od dohodkov iz dejav- 
nosti. * 

70. člen 
(Začetek vel|avnostl zakona) 

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

Drtavni zbor Republike Slovenije je na 22. seji 29. 6. 1994 
sprejel Stališča in sklepe, s katerimi je v prvem branju sprejel 
predlog zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah in naložil 
Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona za 
naslednje branje, upoštevaje ta stališča in sklepe. 

Predlagatelj je sledil stališčem in sklepom Državnega zbora 
RS in Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora in je: 

- ostal pri obveznem članstvu za določene fizične in pravne 
osebe, za druge pa je predvidena možnost prostovoljne včla- 
nitve. Povsem enaka ureditev članstva, kot je v sprejetem 
obrtnem zakonu, ni možna, saj temelji koncept članstva pri 
obrtni zbornici na drugih podlagah, in je povezan že z izdajo 
obrtnega dovoljenja, medtem ko članstvo v kmetijsko gozdar- 
ski zbornici temelji na panožnem organiziranju; 

- poenotil je organiziranost in opustil podrobnejše določbe o 
organih, njihovem številu, nalogah, sklicevanju sej itd., kar 
spada v statut, ki ga sprejema svet območne oziroma republi- 
ške zbornice; 

- bistveno je poenostavil volilne postopke tako, da predlog 
zakona predvideva neposredne volitve samo za člane območ- 
nih zbornic iz prve volilne skupine, medtem ko pravne osebe 
kot članice zbornice volijo člane v svet območne zbornice po 
svojih predstavnikih na volilnem telesu, svet republiške zbor- 
nice pa sestavljajo predsedniki in podpredsedniki območnih 
zbornic, s tem je zagotovljena ustrezna reprezentativnost rta 
območni in državni ravni in zmanjšani so stroški v zvezi z 
izvedbo volitev; 

- nadzor državnih organov nad delom zbornic je omejil le na 
nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil in s tem v celoti 
upošteval načelo samostojnosti teh zbornic; 

- podrobneje so razmejene naloge območnih in republiške 
zbornice, s tem, da je območna zbornica pristojna za vsa 
vprašanja, ki se tičejo kmetijstva in gozdarstva na njenem 
območju, republiška zbornica pa za vprašanja, ki se tičejo 
dveh ali več oziroma vseh območnih zbornic in določanja 
višine prispevka članov; 

- iz članstva so črtani delojemalci, vključeni pa so zakupniki 
kmetijskih zemljišč in kmetijskih ter gozdarskih obratov; 

- odpravil je problem prisilnega dvojnega članstva s tem, da 
je črtano članstvo delojemalcev in predvideno prostovoljno 
članstvo; 
- sestava sveta območne zbornice je ponovno preučena, 
vendar v številčnem razmerju ni spremenjena; dodana je 
določba o kvalificirani večini za sprejem pomembnejših skle- 
pov, kar zagotavlja, da predstavniki močneje zastopane 
volilne skupine v teh zadevah ne morejo preglasovati članov 
iz druge volilne skupine; 
- bistveno so spremenjene določbe o razmerjih med kmetij- 
sko gozdarskimi zbornicami in državnimi organi, ki omogo- 
čajo samostojnost zbornic in hkrati opravljanje funkcij 
državne uprave; 

- sedež republiške zbornice je predviden v Ljubljani; 

- v zvezi z odločanjem o članstvu v zbornici je bilo preučeno, 
ali je takšen akt lahko akt v upravnem postopku. Ker je 
zbornica oseba javnega prava, ki odloča o pravicah posamez- 
nika in za te zadeve ni predviden drugačen postopek, je 
povsem v skladu s 1. členom zakona o splošnem upravnem 
postopku, da gre v tem primeru za upravno stvar, o kateri se 
odloča v upravnem postopku, sodno varstvo pa je zagotov- 
ljeno v upravnem sporu. Na to določbo pa Vlada predlaga 
amandma; 

- ker gre za obvezno ustanovitev, organiziranje in začetek 
dela zbornic na tem področju, kjer jih sedaj ni, menimo, da je 
ustrezno, da država zagotovi pogoje za začetek njihovega 
dela, nato pa bodo zaživele samostojno; 

- s pojmom kmetijstva in gozdarstva so po tem zakonu 
mišljene vse dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavno- 
sti spadajo v kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Vsi, ki 
opravljajo te dejavnosti, naj bi bili člani kmetijsko gozdarskih 
zbornic, v katerih bi usklajevali svoje interese ter zahteve do 
države, hkrati pa skrbeli za pospeševanje teh panog; 

- javna pooblastila kmetijsko gozdarskih zbornic ne morejo 
biti določena v tem zakonu, ker ta zakon ne ureja posameznih 
panog, temveč je le organizacijski zakon za zbornice. Javna 
pooblastila bodo natančno določena v področnih zakonih. 
Prenos javnih pooblastil bo daljši proces, saj gre za funkcije, 
ki jih imajo sedaj državni organi in jih bo država postopno s 
področnimi zakoni prenašala na kmetijsko gozdarske zbor- 
nice; 
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- vključena je tudi določba, da upravni odbor republiške 
zbornice preverja kriterije za člane in odloči tudi o prenehanju 
članstva, če kriteriji niso več izpolnjeni. To velja tudi za višini 
vsakoletnega katastrskega dohodka kot enega od kriterijev za 
obvezno članstva. Višina katastrskega dohodka, ki pomeni 
obvezno članstvo, je za leto 1996 določena na 16.800 tolarjev, 
ta višina pa se letno valorizira v skladu s predpisi o katastr- 
skem dohodku; 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. AMANDMA K 5. ČLENU 

V tretjem odstavku 5. člena se v 4. alinei črtajo občine »Destr- 
nik - Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, 
Majšperk, Ormož, Ptuj, Videm in Zavrč« 

in se doda nova 5. alinea, ki se glasi: 

»- Območna kmetijska gozdarska zbornica Ruj s sedežem 
na Ptuju za območje občin: Destrnik - Trnovska vas, Dor- 
nava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Ormož, Ptuj, 
Videm in Zavrč;«. 

Obrazložitev: 
Ob obravnavi prvega branja tega zakona je bila dana pobuda, 
da bi bila posebna zbornica za območje nekdanje občine Ptuj, 
ker je na tem območju močno razvito kmetijstvo, domujejo 
številni kmetje, območje samo pa je specifično, da bi bila 
ustanovitev posebne zbornice za to območje utemeljena. 

2. AMANDMA K 12. ČLENU 

V drugem odstavku 12. člena se doda nova zadnja alinea, ki se 
glasi: 

»- častno razsodišče in stalna arbitraža.«. 

Obrazložitev: 

Ta dva organa republiške zbornice naj bi skrbela za urejanje 
sporov in spoštovanje aktov vseh kmetijsko gozdarskih zbor- 
nic. Podrobnejše naloge so predvidene v 19. a in 19. b členu, 
ki se jih predlaga tudi z amandmajem v nadaljevanju. 

3. AMANDMA K 16. ČLENU 

Črta se četrti odstavek 16. člena. 

Obrazložitev: 

Če bo o članstvu v zbornici v primeru spora odločala stalna 
arbitraža, ker je predvideno v amandmaju k 19. členu (19. b 
člen), ne more biti to akt v upravnem postopku. 

4. AMANDMA K 19. ČLENU 

Za 19. členom se dodata nova 19. a in 19. b člen, ki se glasita: 

»19. a člen 
(Častno razsodliče) 

Pri republiški zbornici deluje častno razsodišče. 

Častno razsodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev 
dobrih poslovnih običajev. 

Častno razsodišče odloča: 
- o kršitvah dobrih poslovnih običajev; 
- o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov ter sklepov orga- 
nov kmetijsko gozdarskih zbornic, če je to določeno z njiho- 
vim statutom. 

Častno razsodišče obravnava zadeve iz prejšnjega odstavka 

- ustrezno so dopolnjene tudi naloge svetov zbornic, ki pa so 
naštete le primeroma, podrobneje pa bodo določene s statu- 
tom zbornic; 

- nova je tudi določba, po kateri lahko statut kmetijsko 
gozdarske zbornice določi, da največ eno tretjino upravnega 
odbora kmetijsko gozdarske zbornice sestavljajo strokov- 
njaki, ki opravljajo strokovno, raziskovalno, pedagoško ali 
znanstveno delo na področju kmetijstva. 

odloča o odgovornosti ter izreka kršilcem ukrepe, določene v 
statutu konkretne kmetijsko gozdarske zbornice. 

Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega razso- 
dišča urejajo statut in drugi splošni akti republiške zbornice. 

19. b člen 
(Stalna arbitraža) 

Pri republiški zbornici deluje stalna arbitraža, ki rešuje spore 
iz medsebojnih poslovnih odnosov med člani zbornice ter 
med člani in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ter spore 
glede obveznega članstva, sprejema oziroma izključitve iz 
članstva kmetijsko gozdarskih zbornic. 

Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo stalne arbitraže 
urejajo statut in drugi splošni akti zbornice.« 

Obrazložitev: 
Že v 12. členu sta predvidena oba navedena organa republi- 
ške zbornice, v zgoraj navedenih novih členih naj bi se jima 
določile pristojnosti ter način dela, ki bi ga urejal splošni akt 
republiške zbornice. 

4. AMANDMA K 24. ČLENU 

24. člen se črta. 

Obrazložitev:V novem zakonu o davčni službi je predvideno, 
da lahko davčna uprava odmerja, pobira in izterjuje davke ter 
nadzira in evidentira plačevanje davkov za lokalne skupnosti, 
zavode in sklade na podlagi zakona ali če je tako dogovorjeno 
s pogodbo. 

Glede na to, da v zakonu o davčni službi ni predvideno, da bi 
davčna uprava pobirala prispevke za zbornice, je treba ta člen 
črtati. Prispevki zbornic temeljijo na članstvu v zbornici, zato 
bi bilo smiselno, da bi zavezanci sami obračunali prispevek 
oziroma bi ga obračunala in tudi izterjala zbornica sama. 

5. AMANDMAJI K 67. ČLENU 

Za 67. členom se dodajo novi 67.a do 67.c člen, ki se glasijo: 

1. 

»67.a člen 
(sestava organov do sprejema statuta) 

Svet območne zbornice ima 15 članov, ki jih izvolijo člani 
zbornice v posamezni volilni skupini, in sicer: 

- prva volilna skupina 10 članov; 
- druga volilna skupina 5 članov. 

Člani sveta republiške zbornice so predsedniki in podpred- 
sedniki območnih zbornic. 

Prvi upravni odbori republiške in območne zbornice republi- 
ške zbornice štejejo po 7 članov. 

Določbe iz tega člena se uporabljajo, dokler republiška ozi- 
roma območna zbornica ne sklene drugače.« 
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Obrazložitev: 

število in sestavo svetov zbornic naj bi zbornice uredile v 
statutu. Za prve volitve oziroma do sprejema statuta zbornic 
pa naj bi sestavo svetov določal zakon. 

2. 

»67.b člen 
(odpust iz obveznega članstva drugih zbornic) 

S konstituiranjem kmetijsko gozdarskih zbornic preneha za 
pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo izključno s kmetijsko 
oziroma gozdarsko dejavnostjo obvezno članstvo v Gospo- 
darski zbornici Slovenije oziroma v Obrtni zbornici Slove- 
nije.« 

Obrazložitev: 

Glede na to, da zakon o Gospodarski zbornici Slovenije in 
obrtni zakon, ki ureja tudi Obrtno zbornico Slovenije, dolo- 
čata obvezno članstvo za gospodarske subjekte, in da bo 
obvezno članstvo za subjekte s področja kmetijstva in gozdar- 
stva določal ta zakon, je treba s predlaganim amandmajem 
zagotoviti, da ne bo prihajalo do neutemeljenega obveznega 
članstva subjektov s področja kmetijstva in gozdarstva v dveh 
ali več zbornicah. 

3. 

»67.c člen 
(začasna stopnja prispevka) 

Do sprejema stopnje prispevka na pristojnih organih kmetij- 
sko gozdarske zbornice, znaša stopnja prispevka: 

- za zavezance iz 21. člena: 
- za fizične osebe, ki imajo katastrski dohodek do višine 
56.000 tolarjev v letu 1996, znaša prispevek 500 tolarjev; 
- za fizično osebo, ki prispevek 0,9% od katastrskega do- 
hodka. 
- za zavezance iz 22. člena: 1,4% od osnove. 
- za zavezance iz 23. člena: 0,3% od osnove. 

I 
Zavezanci morajo prispevke plačevati od 1. 1. 1997 dalje. 
Republiška zbornica, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Obrtna zbornica Slovenije sklenejo sporazum o višini in 
načinu plačevanja prispevka tistih pravnih oseb in samostoj- 
nih podjetnikov, ki so zaradi raznovrstnih dejavnosti obvezni 
člani dveh ali vseh treh navedenih zbornic. 

Obrazložitev: 

Višino članskega prispevka kmetijsko gozdarskim zbornicam 
naj bi določil svet republiške zbornice. Ta svet pa se bo lahko 
konstituiral in začel z delom šele po izvolitvi. Da bodo sred- 
stva za delo zbornic za prihodnje leto zagotovljena, se zato s 
tem amandmajem predlaga začasna višina prispevka in 
datum nastanka obveznosti. 

Pri določanju višine prispevka je predlagatelj izhajal iz nasled- 
njih izhodišč: 

- za delo kmetijsko gozdarskih zbornic je treba letno zagoto- 
viti 213,154.500 tolarjev, v kar so zajeti stroški dela ter del 

stroškov za naslednje volitve organov upravljanja zbornic; 

- sveti zbornic so sestavljeni iz 2/3 predstavnikov prve volilne 
skupine in iz 1/3 predstavnikov druge volilne skupine, zato naj 
se tudi stroški za delo in volitve zagotavljajo v tem razmerju, 
kar pomeni, da naj bi člani iz prve volilne skupine vplačali 
142,103.000 tolarjev, iz druge volilne skupine pa 71,051.000 
tolarjev. 

Na podlagi teh izhodišč je predlog višine članskega prispevka 
naslednji: 

1. članski prispevek A (21. člen zakona): 

- člani zbornic so tudi tisti lastniki oziroma drugačni zakup- 
niki zemljišč, ki imajo najmanj 16.800 tolarjev katastrskega 
dohodka. Če bi ti člani plačevali prispevek v od katastrskega 
dohodka v % kot tisti z višjim katastrskim dohodkom, bi bili 
stroški s pobiranjem večji, kot prispevek sam, zato je za člane, 
ki imajo od 16.800 do 56.000 tolarjev katastrskega dohodka 
predviden pavšalni članski prispevek v višini 500 tolarjev; 

- drugi lastniki ali drugačni uporabniki kmetijskih zemljišč in 
gozdov, ki imajo katastrski dohodek večji od 56.000 tolarjev 
pa naj bi plačevali članski prispevek v višini 0,9% od osnove, 
to je od katastrskega dohodka, zmanjšanega po 29. in 30. 
členu zakona o dohodnini ter za olajšave v primeru naravnih 
nesreč; 

2. članski prispevek B (22. člen) 

Plačujejo ga fizične osebe, ki imajo kmetijsko ali gozdarsko 
dejavnost in so obdavčene po dejavnosti. Osnova je dobiček 
iz dohodkov iz dejavnosti, ki ni zmanjšan za oprostitve in 
olajšave. Ta prispevek naj bi znašal 1,4% od osnove. 

3. članski prispevek C (23. člen) 

Ta prispevek plačujejo pravne osebe s področja kmetijstva, 
gozdarstva, ribištva in lovstva na podlagi obračunane amorti- 
zacije in vkalkuliranih plač. Ta prispevek naj bi znašal 0,3% od 
osnove. 

Za izračun prispevkov je predlagatelj uporabil podatke iz 
zaključnih računov pravnih oseb,za leto 1995 po podatkih 
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, 
oziroma podatke o dohodnini za leto 1995 za zavezance s 
področja kmetijstva in gozdarstva Davčne uprave Republike 
Slovenije. 

V tretjem odstavku predlaganega amandmaja je določena 
obveznost kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospo- 
darske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, da se 
dogovorijo o višini prispevka za subjekte, ki so zaradi različ- 
nih dejavnosti, člani več zbornic. Gospodarska zbornica in 
Obrtna zbornica sta tak medsebojni sporazum že sklenila, po 
sprejemu tega zakona pa ga bo treba razširiti še na kmetijsko 
gozdarske zbornice. 

6. AMANDMA K 69. ČLENU 

69. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Ta člen ni potreben, saj je sprejeti zakon o davčni službi in ni 
več Uprave za javne prihodke, temveč Davčna uprava. 
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Predlog zakona o 

VINU IN DRUGIH PROIZVODIH IZ 

GROZDJA IN VINA (ZVDP) 

- EPA 670 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VINU IN DRUGIH PROIZVODIH 
IZ GROZDJA IN VINA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in 
sklepov 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z 
dne 14/10-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o vinu In drugih proizvodih iz 
grozdja in vina - druga obravnava. 

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

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Špela TERPIN, svetovalka ministra za kmetijstvo, goz- 
darstvo In prehrano. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.£len 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja posebnosti varstva geografskega porekla 
grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina; pride- 
lavo grozdja plemenite vinske trte; pridelavo mošta in vina; 
predelavo vina in predelavo stranskih proizvodov iz grozdja in 
vina; dajanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz 
grozdja in vina v promet. 

2. člen 
(vino) 

Vino je kmetijsko prehrambeni pridelek, pridobljen s popol- 
nim ali delnim alkoholnim vrenjem drozge ali mošta, pridela- 
nega iz grozdja plemenite vinske trte (v nadaljnjem besedilu: 
grozdje), ki vsebuje ob trgatvi najmanj 64 stopinj oechsleja 
sladkorja, če ni za posamezne letine, sorte in pridelovalna 
območja izjemoma določeno drugače. 

3. člen 
(drugI proizvodi Iz grozdja In vina) 

Drugi proizvodi iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: 
drugi proizvodi) po tem zakonu so: 

- nizkoalkoholne vinske pijače; 
- neprevreti in delno prevreti izdelki iz grozdja in vina: 
grozdni mošt, delno prevreti grozdni mošt, zgoščeni grozdni 
sok in zgoščen grozdni mošt, rektificirani zgoščeni grozdni 
sok, grozdni sok, mistela; 

- mešanice drugih pijač oziroma rastlinskih izvlečkov z 
vinom, pri katerih je delež vina več kot 50%; 
- dealkoholizirani proizvodi iz vina; 
- vinska žganja; 
- vinski kis; 
- stranski proizvodi iz grozdja in vina: tropine, droži, pečke in 
izdelki iz stranskih proizvodov; 
- drugi proizvodi iz grozdja in vina. 

4. člen 
(geografsko poreklo vina in drugih proizvodov) 

Geografsko poreklo vina in drugih proizvodov se označi po 
geografskem območju, kjer je bilo pridelano grozdje in so 
zaradi naravnih oziroma človeških dejavnikov grozdje, vino 
oziroma drugi proizvodi pridobili določene posebne značil- 
nosti. 

Vrste oznak geografskega porekla vina so naslednje: 

- kontrolirano geografsko poreklo (KGP), 
- priznana geografska oznaka (PGO), 
-* priznano tradicionalno poimenovanje (PTP). 

Z oznako kontrolirano geografsko poreklo (KGP) se lahko 
označijo le vina iz razreda kakovostnih vin, pri katerih sta 
grozdje in vino pridelana na določenem območju, ki je enako 
ali manjše od vinorodnega okoliša. Imena in pogoji za kontro- 
lirano geografsko poreklo vina so predpisani, pravno varstvo 
pravic je zagotovljeno po tem zakonu in po predpisih o 
industrijski lastnini. 
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Z oznako priznana geografska oznaka (PGO) se lahko ozna- 
čijo deželna vina, za katera je vse grozdje pridelano v dolo- 
čeni vinorodni deželi ali manjšem območju od vinorodne 
dežele. Imena in pogoji za priznano geografsko oznako so 
predpisani pravno varstvo pravic je zagotovljeno po tem 
zakonu in po predpisih o industrijski lastnini. 

Z oznako priznano tradicionalno poimenovanje (PTP) se 
lahko označijo vina, če je za tako označevanje predhodno 
izdelan elaborat, ki opredeljuje geografsko območje in lastno- 
sti vina ter utemeljuje uporabo tradicionalnega poimenova- 
nja. Elaborat pripravijo zainteresirani pridelovalci, potrdi ga 
minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: mini- 
ster), po predhodnem mnenju javnega zavoda iz 5. člena tega 
zakona. PTP ne pomeni neposredne uporabe geografskega 
imena, temveč gre za ime, ki je s tradicionalno uporabo v 
javnosti pridobilo značaj določenega geografskega porekla 
(na primer teran na Krasu in cviček na Dolenjskem). Z vpisom 
imena priznanega tradicionalnega poimenovanja v seznam 
geografskih oznak vina, pridobijo pridelovalci takega vina 
pravico do varstva oznake po tem zakonu in po predpisih o 
industrijski lastnini. 

Oznaka geografskega porekla je skupinska pravica in jo 
smejo uporabljati tisti, ki so vpisani v register pridelovalcev 
grozdja in vina, za vino oziroma druge proizvode, če so 
grozdje, vino in drugi proizvodi pridelani oziroma proizvedeni 
na določenem območju in izpolnjujejo druge predpisane po- 
goje. 

Zaradi zaščite in kontrole geografskega porekla vina In drugih 
proizvodov se v skladu s tem zakonom vodi seznam geograf- 
skih pznak vina in drugih proizvodov. V ta namen se vinograd- 
niško območje Slovenije razdeli na pridelovalna območja; 
vodi kataster dejanskih in možnih vinogradniških površin z 
absolutnimi vinogradniškimi legami (v nadaljnjem besedilu: 
kataster vinogradov); vodi register pridelovalcev grozdja in 
vina (v nadaljnjem besedilu: register); predpišejo priporočene 
in dovoljene sorte vinske trte ter podlage za vinsko trto (v 
nadaljnjem besedilu: trsni izbor); spremlja dozorevanje groz- 
dja in določa rok trgatve; ustrezno omeji v hektarski pridelek 
grozdja; vino in drugi proizvodi ocenjujejo in označujejo. 

Za vino in druge proizvode se glede oznake porekla blaga 
predpisi o industrijski lastnini uporabljajo le, če v tem zakonu 
ni drugače določeno. Pridelovalci vina, katerih vino izpolnjuje 
pogoje za označevanje porekla po tem zakonu, uživajo 
pravno varstvo po predpisih o industrijski lastnini. 

S. člen 
(strokovne In analitske naloge na področju vinogradništva 

in vinarstva) 

Strokovne, upravne, pospeševalne in analitske naloge na 
področju vinogradništva in vinarstva, ki so posebej 
pomembne za Republiko Slovenijo in so določene s tem 
zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in ustanovnim 
aktom, opravljajo javni zavodi, ki jih ustanovi Republika Slo- 
venija (v nadaljnjem besedilu: javni zavod). 

Naloge iz prvega odstavka tega člena so zlasti: 

- svetovanje, izobraževanje, usposabljanje ter prenos znanja 
do vinogradnikov in vinarjev na tehnološkem, gospodarskem, 
okoljevarstvenem in drugih področjih, pomembnih za razvoj 
vinogradništva in vinarstva; 
- selekcija in introdukcija vinske trte in genska banka vinske 
trte; 
- vzgoja ter zagotavljanje zadostnih količin osnovnega matič- 
nega materiala vinske trte in podlag; 
- spremljanje predpisanih tehnologij in metod pridelave 
grozdja in vina (spremljanje dozorevanja grozdja); 
- analiziranje grozdja in vina ter razvrščanje vina in drugih 
proizvodov po kakovosti: ocenjevanje vina in drugih proizvo- 
dov (laboratorijske analize in organoleptična ocena); 
- izdajanje dovoljenj za dosladkanje grozdja in mošta; 
- določanje roka trgatve; 
- izdajanje odločb o ocenitvi vina in drugih proizvodov. 

Laboratoriji za analize iz 5. alinee drugega odstavka tega 
člena morajo biti akreditirani pri nacionalni akreditacijski 
službi. 

II. PRIDELAVA GROZDJA IN VINA 

6. člen 
(pridelava grozdja In vina ter predelava vina In drugih 

proizvodov) 

Pridelava grozdja so vsa dela v vinogradu, vključno s trgatvijo 
grozdja. 

Pridelava vina obsega predelavo grozdja, in sicer: pecljanje in 
drozganje grozdja, ter vsa kletarska dela: obdelavo drozge in 
mošta, alkoholno vrenje drozge in mošta, negovanje vina in 
pripravo vina za potrošnjo; polnjenje vina v originalno emba- 
lažo ter skladiščenje vina pred oddajo v promet. 

Predelava vina in drugih proizvodov so tehnološki postopki, v 
katerih se kot surovina uporablja vino oziroma drugi proiz- 
vodi. 

7. člen 
(pridelovalci grozdja in vina ter drugih proizvodov) 

Vino in druge proizvode smejo pridelovati in proizvajati 
osebe, ki za to dejavnost izpolnjujejo predpisane pogoje 
glede strokovne usposobljenosti, prostorov in opreme, ter so 
vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, in sicer: 

- pravne osebe in samostojni podjetniki; 
- fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina ter 
drugih proizvodov in niso samostojni podjetniki, vendar le iz 
lastnega pridelka grozdja. 

8. člen 
(register pridelovalcev grozdja in vina) 

Vsi pridelovalci grozdja in vina, ki imajo v lasti oziroma v 
obdelavi najmanj 0,05 ha vinograda na ozemlju Republike 
Slovenije, se morajo na predpisan način prijaviti za vpis v 
register in predložiti vso predpisano dokumentacijo. V regi- 
ster se morajo vpisati tudi pridelovalci, ki imajo manj kot 0,05 
ha vinogradov, če dajejo vino v promet. 

Poleg pridelovalcev iz prejšnjega odstavka se morajo za vpis v 
register na predpisan način prijaviti tudi osebe, ki imajo 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in imajo ob uveljavi- 
tvi tega zakona svoje vinograde v obmejnih območjih sosed- 
njih držav, če nameravajo pripeljati grozdje ali vino na 
območje Republike Slovenije. Prijavi morajo predložiti tudi 
predpisano dokumentacijo. 

Register vodi upravni organ upravne enote, pristojen za kme- 
tijstvo: 

- v kateri ima posamezen pridelovalec grozdja in vina svoje 
vinograde; če ima vinograde na območju več upravnih enot, 
se za vse vinograde in vino vpiše v register pri upravni enoti, v 
kateri ima večino svojih vinogradov; 
- v kateri je sedež pravne osebe oziroma samostojnega 
podjetnika, če le ta ni registriran za pridelavo grozdja; 
- v kateri ima oseba iz drugega odstavka tega člena stalno 
prebivališče, če nima vinogradov v Republiki Sloveniji. 

Zbirni register za območje Republike Slovenije vodi pooblaš- 
čena organizacija. 

9. člen 
(kataster dejanskih In možnih vinogradov) 

Na podlagi registra in drugih baz podatkov vzpostavi pooblaš- 
čena organizacija kataster dejanskih in možnih vinogradov (v 
nadaljnjem besedilu: kataster). 
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Pri vzpostavitvi in vodenju katastra vinogradov uporablja poo- 
blaščena organizacija naslednje podatke: 

- o legi iz mapne kopije zemljiškega katastra oziroma digitali- 
ziranega načrta in iz topografskih kart iz topografskih načrtov 
in digitaliziranega reliefa Slovenije; 
- o lastnikih, površini, katastrski kulturi in katastrskem 
razredu iz podatkovne baze zemljiškega katastra Republike 
Slovenije vključno z obstoječo računalniško obdelavo; 
- iz agrokarte, kategorizacije in razvrstitve kmetijskih zem- 
ljišč; 
- iz pedološke karte; 
- iz geološke karte; 
- iz aero fotoposnetkov in obstoječih satelitskih posnetkov; 
- o podnebju iz podatkovne baze Hidrometeorološkega 
zavoda Republike Slovenije; 
- o onesnaženosti iz monitoringa onesnaženosti kmetijskih 
zemljišč. 

Upravljalci oziroma lastniki podatkov iz drugega odstavka 
tega člena dajo ministrstvu podatke brezplačno, razen nepo- 
srednih materialnih stroškov za potrebne dodatne izvode. 

10. člen 
(grozd|e) 

Grozdje, namenjeno pridelavi vina, se lahko prideluje le na 
absolutnih vinogradniških legah in iz določenih priporočenih 
oziroma dovoljenih sort vinske trte za določeno pridelovalno 
območje. 

Grozdje, namenjeno pridelavi v razred kakovostnih vin, je 
lahko pridelano le na površinah, ki so opredeljene kot povr- 
šine, primerne za pridelavo kakovostnih vin. 

Grozdje, namenjeno pridelavi v vino, mora biti glede na pred- 
videno kakovostno stopnjo vina pridelano z ustrezno vino- 
gradniško tehnologijo. 

Pri pridelavi grozdja in vina se mora ravnati z grozdjem, 
drozgo, moštom in vinom tako, da se ohranijo in razvijejo vse 
naravne kakovostne značilnosti grozdja in se doneguje za 
promet primemo vino. 

Iz uvoženega grozdja, drozge oziroma mošta ni dovoljeno 
pridelovati vina. Ta določba ne velja za grozdje, ki ga pridelo- 
valci iz 3. alinee drugega odstavka 8. člena tega zakona 
pridelajo na svojih zemljiščih na obmejnih območjih sosed- 
njih držav in ga v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, pripeljejo v Republiko Slovenijo. 

11. člen 
(trgatev) 

Trgatev grozdja za pridelavo mošta in vina ni dovoljena pred 
dnem, ki ga po posameznih pridelovalnih območjih za posa- 
mezne sorte vinske trte in kakovostne stopnje vina na podlagi 
podatkov o dozorevanju grozdja določi javni zavod. Posa- 
mezno pridelovalno območje je lahko enako ali manjše od 
vinorodnega okoliša. 

Rok za trgatev grozdja se določi na podlagi terenskih meritev 
zorenja grozdja tako, da ima grozdje ob trgatvi praviloma 
takšno sladkorno stopnjo, da izboljšanje vina z dosladkanjem 
ni potrebno. 

Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega zakona lahko ministr- 
stvo, pristojno za kmetijstvo, zaradi izredno neugodnih raz- 
mer za dozorevanje grozdja po predhodnem mnenju javnega 
zavoda dovoli pridelavo vina iz grozdja, ki vsebuje ob trgatvi 
najmanj 52 stopinj oechleja sladkorja. 

Dovoljeni rok trgatve objavi javni zavod na krajevno običajen 
način. 

Trgatev grozdja za vrhunsko vino je treba predhodno prijaviti 
javnemu zavodu. Pred trgatvijo javni zavod pregleda količino 
in kakovost grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin iz 

druge alinee 2. podtočke točke A 17. člena tega zakona. 
Stroške pregleda plača pridelovalec grozdja. 

12. člen 
(nega vina) 

Pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in 
vina so dovoljeni le predpisani postopki in enološka sredstva. 

Popravljanje mošta in vina ter dosladkanje grozdja, drozge 
oziroma mošta ni dovoljeno, razen če za to javni zavod izda 
predpisano dovoljenje za dosladkanje drozge ali mošta. 
Dovoljenje lahko javni zavod izda, če so v posameznem letu 
vremenske razmere za rast in razvoj vinske trte posebej 
neugodne, pri tem pa upošteva pridelovalno območje in pred- 
videno kakovostno stopnjo vina ter sorto grozdja. Dovoljenja 
za dosladkanje se ne sme izdati, če je drozga oziroma mošt 
namenjena za pridelavo vrhunskega vina. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka je skupna odločba za vse 
pridelovalce grozdja in vina posamezne sorte z določenega 
pridelovalnega območja in se izda po uradni dolžnosti. 
Odločba se objavi na krajevno običajen način, en izvod pa se 
pošlje organu vinarske inšpekcije. 

13. člen 
(mešan)e grozdja, drozge, moita in vina) 

Mešanje grozdja, drozge, mošta oziroma vina je za posa- 
mezne kakovostne stopnje vina, različne letnike in barve 
grozdja dovoljeno le v okviru, ki ga določajo ta zakon in 
predpisi, izdani na njegovi podlagi. 

Prepovedano je mešanje slovenskega vina z uvoženim. 

III. RAZDELITEV VINOGRADNIŠKEGA OBMOČJA NA 
PRIDELOVALNA OBMOČJA 

14. člen 
(pridelovalna območja) 

Glede na ekološke razmere (relief, podnebje, tla, agrobiolo- 
ške dejavnike ter vede o vinski trti), glavne organoleptične 
lastnosti vin ter zgodovinsko tradicionalne vidike predelave 
grozdja in vina se vinogradniško območje Slovenije deli na 
pridelovalna območja; vinorodne dežele, vinorodne okoliše 
ter vinorodne podokoliše, ožje okoliše, vinorodne kraje in 
vinorodne lege. 

Vinorodna dežela je širše geografsko območje, ki ima 
podobne podnebne in talne razmere, ki skupaj z agrobiolo- 
škimi dejavniki vplivajo na glavne organoleptične lastnosti 
vina, pridelanega na območju dežele. Vinorodne dežele so: 
Primorska, Posavje, Štajerska - Prekmurje. 

Vinorodni okoliš je osnovno geografsko opredeljeno 
območje, ki ima podobne podnebne in talne razmere, podo- 
ben izbor sort in druge podobne agrobiološke dejavnike, ki 
omogočajo pridelavo grozdja in vina za okoliš značilnih, 
podobnih organoleptičnih lastnosti. Vinorodni okoliši so: 
Maribor, Radgona-Kapela, Ljutomer-Ormož, Haloze, Lenda- 
va-Goričko, Srednje Slovenske Gorice, Šmarje-Virštanj, 
Bizeljsko-Sremič, Dolenjska, Bela krajina, Goriška Brda, 
Vipava, Kras, Koper. 

Manjša pridelovalna območja od vinorodnega okoliša so 
vinorodni podokoliši, ožji okoliši, vinorodni kraji in vinorodne 
lege. To so geografsko opredeljeni deli vinorodnega okoliša s 
podobnimi podnebnimi, talnimi, višinskimi, sončnimi in dru- 
gimi okoljskimi razmerami ter z izborom sorte, ki omogočajo 
pridelavo grozdja in vina, ki se po kakovosti in organoleptič- 
nih lastnostih razlikuje od grozdja in vina, pridelanega v 
drugih pridelovalnih območjih istega vinorodnega okoliša. 
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15. člen 
(trsni izbor) 

V posameznih vinorodnih okoliših se smejo saditi in se sme 
pridelovati vino samo iz tistih sort vinske trte, ki jih določa 
trsni izbor za posamezni okoliš. 

IV. RAZVRSTITEV VIN IN NJIHOVO OCENJEVANJE TER 
OZNAČEVANJE 

1. RAZVRSTITEV VINA 

16. člen 
(razvrstitev vina) 

Vina po tem zakonu so: 

a) vina v ožjem pomenu besede: 
- mirna vina, 
- biser vina, 
- peneča vina, 
- gazirana vina; 

b) posebna vina: 
- naravna sladka vina kot so vina iz sušenega grozdja, 
- aromatiziranavina, 
- alkoholizirana vina, 
- druga posebna vina. 

Po barvi se vina delijo na bela, rdečkasta ali rose in rdeča. 

Po vsebovani količini neprevretega sladkorja se: 

- mirna vina delijo na: suha, polsuha, polsladka in sladka; 
- peneča, biser in gazirana vina delijo na: posebno suha, 
suha, polsuha, polsladka in sladka. 

17. člen 
(razvrstitev vina po kakovosti) 

Razvrstitev vina v kakovostne stopnje je odvisna od dosega- 
nja kakovosti grozdja, hektarskih pridelkov, ki ne smejo pre- 
segati predpisane količine, stopnje sladkorja, izplena pri sti- 
skanju grozdja, naravnega alkohola in drugih sestavin vina ter 
organoleptičnih značilnosti vina, in sicer: 

a) po kakovosti se vina v ožjem pomenu besede razvrstijo v 
razred namiznih vin in razred kakovostnih vin, in sicer: 

A. MIRNA VINA 

1. razred namiznih vin: 
- namizno vino, 
- deželno vino; 

2. razred kakovostnih vin z zaščitenim in kontroliranim geo- 
grafskim poreklom: 

- kakovostno vino, 
- vrhunsko vino, ki je lahko glede na zrelost grozdja in način 
trgatve oziroma staranja: 

- vrhunsko vino, 
- vrhunsko vino pozna trgatev, 
- vrhunsko vino izbor, 
- vrhunsko vino jagodni izbor, 
- vrhunsko vino suhi jagodni izbor, 
- vrhunsko ledeno vino, 
- vrhunsko arhivsko vino; 

B. PENEČA VINA 

- namizno peneče vino, 
- deželno peneče vino, 
- kakovostno peneče vino, 
- vrhunsko peneče vino; 

C. BISER VINA 

- namizno biser vino, 
- deželno biser vino, 
- kakovostno biser vino; 

Č. GAZIRANA VINA 

- namizno gazirano vino, 
- deželno gazirano vino. 

b) po času trgatve in načinu predelave oziroma nege se mirna 
vina razvrstijo še na: 

1. MLADA VINA: 

- namizno mlado vino, 
- deželno mlado vino, 
- kakovostno mlado vino; 

2. VINA BARRIOUE: 

- kakovostno vino barrique, 
- vrhunsko vino barrigue; 

2. OCENJEVANJE VINA 

18. člen 
(obvezna ocenitev vina In moita pred prometom) 

Vino in mošt, namenjena za promet, morata biti pred oddajo v 
promet ocenjena na predpisan način. Po uradni ocenitvi vina, 
namenjenega prometu, ni dovoljeno spreminjati. Če se vino 
po ocenitvi iz kakršnegakoli razloga spremeni, ga je treba 
pred oddajo v promet ponovno oceniti. 

Ocenjeno mora biti tudi uvoženo vino. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena ni treba oceniti vina iz 
lastne pridelave, ki ga pridelovalci iz 2. alinee prvega odstavka 
7. člena tega zakona porabijo v lastnem gospodinjstvu in 
gospodarstvu. 

19. člen 
(ocena vina) 

Oceno vina in mošta sestavljata: organoleptična ocena vina, 
ki zajema izgled, vonj in okus vina, ter fizikalno kemična 
analiza vina in mošta. 

Z oceno vina in mošta se ugotavljajo: 

- primernost vina in mošta za promet in njegova istovetnost z 
listinami, ki ga spremljajo; 
- kakovostna stopnja vina glede na: geografsko poreklo vina, 
pogoje pridelave in nege, vsebnost posameznih snovi in orga- 
noleptično oceno; 
- istovetnost vina glede na certifikat države izvoznice in 
primernost za promet s tem vinom v Republiki Sloveniji. 

20. člen 
(postopek ocene vina In moita) 

Oceno vina in mošta izvaja javni zavod. O ocenitvi in razvrsti- 
tvi vina izda javni zavod odločbo v upravnem postopku. 

Če imetnik vina oziroma mošta ni zadovoljen z oceno, lahko v 
osmih dneh od prejema odločbe iz prejšnjega odstavka vloži 
pritožbo na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in zahteva 
ponovno oceno vina oziroma mošta. Rezultat ponovne ocene 
je dokončen. 

Za oceno vina iz razreda kakovostnih vin, pridelanega v Repu- 
bliki Sloveniji, povzroči vino pooblaščena oseba javnega 
zavoda. 

Za ocenitev mošta in vina iz razreda namiznih vin, pridelanega 
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v Republiki Sloveniji, podije javnemu zavodu vzorec za oceno 
mošta naročnik. 

Za oceno uvoženega vina povzroči vino kmetijski inšpektor. 
Če se uvoženo vino kasneje doneguje, ga pred oddajo v 
promet neposrednemu potrošniku povzroči in oceni javna 
služba. 

21. člen 
(pokuševalci) 

Pokuševalce za organoieptično oceno vina in mošta imenuje 
minister. 

Pokuševalec mora predhodno opraviti predpisan preizkus 
sposobnosti ter poznavanja enologije in predpisov o vino- 
gradništvu in vinarstvu. 

Če je pokuševalec hkrati tudi pridelovalec vina oziroma mošta 
ali lastnik ali je zaposlen v organizaciji, ki vino oziroma mošt 
prideluje, se njegova ocena ne upošteva v primeru, ko se 
ocenjuje njegovo vino oziroma mošt ali vino oziroma mošt 
organizacije, v kateri je lastnik ali zaposlen. 

22. člen 
(komisija za ocen|avanje vina in mošta) 

Organoieptično oceno vina opravlja najmanj petčlanska 
komisija pokuševalcev, sestavljena iz predstavnikov pridelo- 
valcev grozdja in vina, potrošnikov in strokovnjakov s 
področja vinogradništva in vinarstva. 

Prvotni ocenjevalci so pri ponovni oceni izločeni. Ponovno 
oceno opravi razširjena 9-članska komisija. 

3. OZNAČEVANJE VINA 

23. člen 
(označevanje vina in drugih proizvodov) 

Za označevanje vina in drugih proizvodov se smejo uporab- 
ljati le predpisane oznake in takšna oprema, ki ne zavajajo 
potrošnika v zmoto o poreklu, kakovostni stopnji in sestavi- 
nah vina, sorti grozdja, iz katerega je vino pridelano, o more- 
bitnih odlikovanjih, pridelovalcih, posebnih postopkih pride- 
lave in o drugem. 

Za poimenovanje vin iz razreda kakovostnih vin se ne smejo 
uporabljati fantazijska imena razen če gre za registrirano 
blagovno znamko. 

Vino se lahko poimenuje po določenih osebnostih ali dnevih v 
letu, če je grozdje potrgano na določen datum, oziroma je 
oseba, po kateri je vino poimenovano, povezana s krajem 
pridelave grozdja. Ta določba ne vpliva na postopek za upo- 
rabo imena po 19. členu zakona o industrijski lastnini. 

Odlikovanje oziroma priznanje se lahko označi le na količini 
vina, za katero je uradna oseba pred ocenjevanjem ugotovila, 
da jo predstavlja odlikovani oziroma nagrajeni vzorec. 
Namizno vino razen deželnega vina ne sme imeti označene 
sorte grozdja. 

24. člen 
(označevanje geografskega porekla vina) 

Z geografskim poreklom se sme označevati le vino določene 
kakovostne stopnje, pridelano na določenem pridelovalnem 
območju in z značilnimi lastnostmi tega pridelovalnega 
območja, za katero pridelovalci prijavijo zahtevane podatke v 
register pridelovalcev grozdja in vina. Pravico do označitve 
geografskega porekla vina in drugih proizvodov dobi pridelo- 
valec z odločbo o ocenitvi vina. 

Za oznako geografskega porekla po pridelovalnem območju 
se lahko uporabljajo le predpisana imena pridelovalnih obmo- 
čij. 

Ime vinorodne dežele se uporablja za označevanje deželnih 
vin; ime vinorodnega okoliša in ožjih pridelovalnih območij 
pa za označevanje vin, uvrščenih v razred kakovostnih vin. 

Označevanje vina enega kakovostnega razreda z imenom 
določenega pridelovalnega območja izključuje uporabo 
istega imena za označevanje vin drugega kakovostnega 
razreda. 

Oznaka geografskega porekla vina mora biti najbolj vidna 
oznaka na embalaži. 

Če vsebuje poslovno poimenovanje podjetja (naziv, vlogo 
podjetja) vina geografsko oznako, se sme poimenovanje tega 
podjetja uporabiti le na tak način, z manj pozornosti vzbujajo- 
čimi črkami, da je s tem zavajanje glede geografskega porekla 
vina izključeno. Če vsebuje blagovna znamka vina kakršno- 
koli neposredno ali posredno navajanje geografskega obe- 
ležja, se sme taka blagovna znamka uporabljati le, če je vino 
pridelano na območju, ki je v blagovni znamki neposredno ali 
posredno vsebovano. 

Poleg geografskega porekla vina mora biti na vsaki originalni 
polnitvi vina, pridelanega v Republiki Sloveniji, tudi nave- 
deno, da je vino pridelano v Sloveniji. 

V primeru enakih geografskih imen je treba točno opredeliti 
obe geografski območji in zagotoviti, da ni možno zavajanje o 
dejanskem izvoru. 

Če lastnik vinograda ali vinskega obrata, ki leži v obmejnem 
območju sosednje države v bližini meje z Republiko Slove- 
nijo, obdeluje vinograd oziroma pridela vino na takem obmej- 
nem območju, mu ministrstvo določi oznako vina z odločbo v 
upravnem postopku. Postopek za izdajo odločbe se začne na 
zahtevo stranke. Odločba velja za določene količine grozdja 
oziroma vina, lahko je vsebinsko ali časovno omejena in se 
lahko prekliče, če bi bilo dovoljenje v nasprotju z mednarod- 
nimi sporazumi oziroma če ga imetnik krši. 

Prepovedano je: 

- prevajanje geografskih oznak; 
- označevanje vina, ki bi na kakršenkoli način zavajalo o 
geografskem poreklu vina. Za zavajanje se šteje tudi opisno 
ali slikovno navajanje drugega območja, iz katerega vino ne 
izvira, ali pa uporaba besed »podoben kot, vrsta, tip, stil, 
postopek, kot ipd.«, oziroma uporaba imena, ki lahko zavaja 
zaradi fonetičnega istozvočja; 
- kakršnakoli uporaba geografskega imena, ki je kot geograf- 
sko ime zavarovano v drugi državi, razen če je z meddržavnim 
sporazumom določeno drugače. 

25. člen 
(označevanje drugih proizvodov) 

Drugi proizvodi se lahko označijo z geografskim poreklom le, 
če grozdje oziroma vino, iz katerega so predelani, izvira iz 
označenega območja, in za to obstojajo predpisana dokazila. 
Postopek za pridobitev geografskega porekla drugih proizvo- 
dov ter sodno varstvo potekata po predpisih o industrijski 
lastnini. 

26. člen 
(posebnosti pri označevanju vina) 

Če pridelovalec vina meša vina z različnim geografskim pore- 
klom, in sicer slovensko vino s tujim oziroma vino iz različnih 
vinorodnih dežel, lahko vse količine vina, ki so ob ugotovitivi 
mešanja v njegovi kleti, v prometu označi le kot namizno vino 
z nekontroliranim geografskim poreklom. 

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za primere iz drugega 
odstavka 33. člena tega zakona. 
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V. PROMET 

27. člen 
(promet) 

Promet z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi so 
po tem zakonu vsi postopki po končani pridelavi grozdja, 
mošta oziroma vina in drugih proizvodov, ki nastanejo s 
shranjevanjem - razen shranjevanja za lastno porabo pride- 
lovalca, prevozom, razdeljevanjem in prodajo grozdja, mošta, 
vina in drugih proizvodov, kakor tudi z njihovim izvozom ali 
uvozom. 

Za promet se po tem zakonu šteje tudi ponudba vina v 
gostinskih obratih, turističnih in podobnih kmetijah, vinoto- 
čih, na vinskih cestah in drugih oblikah neposredne ponudbe 
končnemu potrošniku. 

1. NOTRANJI PROMET 

28. člen 
(vino in drugI proizvodi, katerih promet |e prepovedan) 

Prepovedan je promet: 

- z vinom iz grozdja samorodne trte in drugih proizvodov iz 
grozdja te trte, ki vsebujejo alkohol; 
- s pokvarjenim vinom in vinom z napako ter vinom in 
drugimi proizvodi, ki ne ustrezajo predpisani kakovosti ozi- 
roma niso ustrezni za človeško prehrano; 
- z neocenjenim vinom; 
- z vinom, katerega dejanske lastnosti oziroma geografsko 
poreklo ne ustrezajo deklariranim. 

Pridelovalci vina in drugi, ki dajejo v promet vino, morajo 
posodo s pokvarjenim vinom posebej označiti in količino 
takega vina takoj prijaviti vinarskemu inšpektorju. 

29. člen 
(oblike ponudbe vina glede na polnitev) 

Vino se sme dajati v promet končnemu potrošniku le origi- 
nalno polnjeno. Originalno polnjeno vino je vino, polnjeno v 
predpisano embalažo, in označeno na predpisan način. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pod predpisanimi pogoji 
dajejo v promet končnemu potrošniku vino, ki ni originalno 
polnjeno: 

- po tem zakonu registrirani pridelovalci grozdja in vina, če 
nudijo vino oziroma mošt iz lastne pridelave grozdja in vina v 
svoji proizvodni kleti ali njeni neposredni bližini, in imajo za to 
dovoljenje notranje organizacijske enote, pristojne za kmetij- 
stvo, v upravni enoti; 

- gostinski obrati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, če na 
določenem pridelovalnem območju nudijo deželno vino 
istega pridelovalnega območja. 

30. člen 
(oaebe, ki ae ame|o ukvarjati a prometom z vinom In drugimi 

proizvodi) 

S prometom z vinom in drugimi proizvodi, ki niso originalno 
polnjeni, se smejo ukvarjati pridelovalci iz 7. člena tega 
zakona in gostinski obrati iz 2. alinee drugega odstavka 29. 
člena tega zakona. 

S prometom z originalno polnjenim vinom se poleg oseb iz 
prejšnjega odstavka lahko ukvarjajo tudi tiste pravne osebe in 
samostojni podjetniki, ki so registrirani za to dejavnost, izpol- 
njujejo zanjo predpisane pogoje in imajo za to predpisano 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti. 

31. člen 
(pogoji za prodajo, prevoz in akladličen|e vina) 

Vino se mora prodajati, prevažati in skladiščiti na način, da 

ohrani vse svoje organoleptične lastnosti in druge značilne 
fizikalno kemične lastnosti. 

Vino in vinski mošt morajo v prometu spremljati predpisane 
listine. 

Največja količina neoriginalno polnjenega vina, ki se lahko 
prevaža brez ustreznih listin, ne sme presegati 20 litrov na 
prevozno sredstvo. 

32. člen 
(kietaraka evidenca) 

Pridelovalci, donegovalci oziroma polnilci grozdja in vina ter 
gostinski obrati iz 2. alinee drugega odstavka 29. člena tega 
zakona morajo voditi predpisano kletarsko evidenco o pride- 
lavi, predelavi in prometu z grozdjem, moštom, vinom in 
drugimi proizvodi. 

Kletarska evidenca se vodi tako, da so v njej razvidni bistveni 
podatki o geografskem poreklu, kakovosti in količini mošta in 
vina po posamezni vinski kleti. V kletarski evidenci se vodi 
tudi vino, namenjeno lastni porabi. 

33. člen 
(kraj donegovanja in polnjenja vina) 

Vino iz razreda kakovostnih vin mora biti donegovano in 
polnjeno v vinorodnem okolišu, kjer je bilo pridelano grozdje. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko mini- 
ster na vlogo pridelovalca grozdja ali vina, za določeno koli- 
čino vina izjemoma dovoli donegovanje oziroma polnjenje 
zunaj vinorodnega okoliša, kjer je bilo pridelano grozdje ali 
celo zunaj Republike Slovenije: 

- če v vinski kleti na območju, kjer je grozdje pridelano, iz 
objektivnih razlogov ni mogoče pridelati oziroma polniti vina; 
- če prideluje pridelovalec grozdje na dveh ali več sosednjih 
pridelovalnih območjih. 

34. člen 
(roki za promet z vinom) 

Vino iz razreda kakovostnih vin je lahko v prometu od 11. 
novembra v letu, v katerem je trgano grozdje. Ta določba ne 
velja za mlado vino. 

Mlado vino je lahko v prometu na drobno najprej 30 dni po 
trgatvi grozdja, iz katerega je pridelano vino, leta, v katerem je 
bilo grozdje trgano, in največ do 31. januarja leta, ki sledi letu 
trgatve grozdja. 

2. UVOZ IN IZVOZ VINA TER DRUGIH PROIZVODOV 

35. člen 
(uvoz) 

Vino in drugi proizvodi, ki se uvažajo za prodajo v Sloveniji, 
morajo po kakovosti in označevanju izpolnjevati pogoje po 
tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, biti 
opremljeni s certifikatom države izvoznice in analiznim izvi- 
dom pooblaščene inštitucije države izvoznice. Če za določen 
proizvod iz grozdja oziroma vina niso predpisani pogoji s 
predpisi Republike Slovenije, mora tak proizvod izpolnjevati 
pogoje, ki veljajo v državi izvoznici. 

Če se uvozi nevstekleničeno vino, gre lahko v promet konč- 
nemu potrošniku le kot vstekleničeno vino. 

Na certifikatu države izvoznice oziroma na analiznem izvidu 
pooblaščene organizacije države izvoznice morajo biti 
obvezno navedeni tile podatki: država izvoznica, morebitna 
oznaka porekla, oznaka kakovosti v skladu s kakovostno 
stopnjo, oznaka sladkorne stopnje, volumenski odstotek 
dejanskega alkohola. 
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Vsako uvoženo vino mora imeti pri ponudbi končnemu 
potrošniku vse oznake, predpisane s tem zakonom in pred- 
pisi, izdanimi na njegovi podlagi. Obvezno mora biti označen 
tudi uvoznik vina. 

Fizične osebe lahko pri enem prehodu oziroma prevozu meje 
brez listin iz tretjega odstavka tega člena uvozijo v Slovenijo 
na prevozno sredstvo največ 20 litrov neoriginalno polnje- 
nega vina za lastno porabo. Večje količine uvoženega neorigi- 
nalno polnjenega vina za lastno porabo morajo spremljati 
listine, navedene v tretjem odstavku tega člena. Če fizična 
oseba za lastno porabo uvozi vino, takega vina ni treba oceniti 
v Republiki Sloveniji. Vina za lastno porabo fizična oseba ne 
sme dajati v promet. 

36. člen 
(ocenjevanje uvoženega vina) 

Vsako pošiljko uvoženega vina, razen vina iz petega odstavka 
35. člena tega zakona in stekleničenega vina do količine, ki jo 
lahko posameznik v skladu s carinskimi predpisi uvozi brez 
plačila carinskih dajatev, vinarski inšpektor uradno povzorči 
in da v oceno javnemu zavodu. Javni zavod oceni to vino 
prednostno oziroma najpozneje v štirih delovnih dneh po 
prejemu vzorca. 

Uvoznik ne sme dati uvoženega vina v notranji promet pred 
prejemom ustrezne ocene. 

Će ocena vina, ki jo izvede javni zavod, glede oznake kakovo- 
sti in geografskega porekla ne ustreza certifikatu države 
izvoznice oziroma analiznemu izvidu pooblaščene organiza- 
cije države izvoznice, se po izbiri uvoznika vino: 

- pošlje nazaj ali ... 
- opremi z ustreznimi certifikati ali analiznimi izvidi države 
izvoznice ali 
- uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov, če za to izpol- 
njuje pogoje. 

Če se z oceno vina ugotovi, da vino po kakovosti ne ustreza 
predpisom Republike Slovenije, se po izbiri uvoznika: 

- vino pošlje nazaj ali 
- uporabi za proizvodnjo drugih proizvodov, če za to izpol- 
njuje pogoje, oziroma se neškodljivo uniči. 

Ocenjevanje uvoženega vina poteka po postopku in na način 
kot je to s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, določeno za vino, pridelano v Sloveniji. 

37. člen 
(Izvoz) 

Vino za izvoz mora izpolnjevati vse s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, predpisane pogoje ter pogoje 
uvoznika. 

Vsako pošiljko vina v izvozu spremlja certifikat, v katerega 
javni zavod vpiše oceno vina z navedbo geografskega porekla 
vina. 

Ne glede na prejšnji odstavek se brez ocene za izvoz lahko 
izvozijo majhne količine vina do skupne količine 100 litrov 
enakega vina, vendar skupno ne več kot 500 litrov, ki so 
namenjene enkratnim predstavitvam. 

Vino iz razreda kakovostnih vin se sme izvažati le originalno 
polnjeno. Ta določba ne velja za primere iz drugega odstavka 
33. člena tega zakona. 

Fizična oseba lahko za lastno porabo pri enem prehodu 
oziroma prevozu meje izvozi v drugo državo količino vina, ki 
jo dovoljuje ta država, vendar ne več kot 20 litrov neoriginalno 
polnjenega vina na prevozno sredstvo brez predpisanih listin. 
Večje količine neoriginalno polnjenega vina za lastno porabo 
morajo v izvozu spremljati listine, navedene v drugem 
odstavku tega člena. 

VI. POOBLASTILO ZA IZDAJO PODZAKONSKIH PREDPISOV 

38. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister izda predpise: 

1. o pogojih, ki jih mora glede kadrov, opreme in prostorov 
izpolnjevati javni zavod; 
2. o cenah za storitve javnega zavoda; 
3. o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci in 
predelovalci grozdja in vina ter drugih proizvodov oziroma 
storitveni polnilci in donegovalci za opravljanje te dejavnosti; 
4. o vsebini registra in načinu vodenja registra ter o postopku 
in načinu vpisa v register; 
5. o vsebini in načinu vodenja katastra; 
6. o seznamu geografskih oznak vina in drugih proizvodov; 
7. o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v 
vino, ter dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških 
sredstvih za pridelavo vina; 
8. o pogojih, ki jih morajo glede kakovosti, označevanja in 
embalaže izpolnjevati vino in mošt ter drugi proizvodi v 
prometu; 
9. o podrobnejši razdelitvi vinogradniškega območja 
(rajonizacija), absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih 
ter priporočenih sortah vinske trte; 
10. o metodologiji za ocenjevanje vina in mošta ter drugih 
proizvodov; 
11.0 preizkušanju pokuševalcev; 
12. o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za neposredno prodajo 
neustekleničenega vina končnemu potrošniku pri 
pridelovalcih, gostinskih obratih, na vinskih cestah in v 
vinotočih; 
13. o kletarski evidenci; 
14. o preizkusu organoleptičnih sposobnosti vinarskega 
inšpektorja; 
15. za pripravo elaborata za tradicionalno poimenovanje vina 
(cviček, teran ipd.); 
16. druge predpise, potrebne za izvajanje tega zakona. 

Minister izda predpise iz 3., 7., 8. in 12. točke prejšnjega 
odstavka v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo; 
predpis iz 13. točke prejšnjega odstavka pa v soglasju z 
ministrom, pristojnim za finance. 

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB TEGA ZAKONA 

39. člen 
(vinarski In tržni inšpektor) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, opravljajo vinarski inšpektorji; za 
nadzor nad prvim in drugim odstavkom 28. člena, 29. in 30. 
členom tega zakona pa so v trgovini in gostinstvu pristojni 
tudi tržni inšpektorji. 

Vinarski inšpektor mora za nadzor nad izvajanjem tega 
zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, poleg pogo- 
jev, ki jih mora izpolnjevati po splošnih predpisih za delo v 
upravi, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

* 
- končano visokošolsko izobrazbo agronomske ali živilsko- 
-tehnološke smeri; 
- najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vinogradništva 
in vinarstva; 
- opravljen preizkus organoleptičnih sposobnosti. 

40. člen 
(pristojnosti In pooblastila Inšpektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima vinarski 
inšpektor poleg pooblastil po predpisih o inšpekciji še tale 
posebna pooblastila: 

- pregledovati: vinograde; predelovalne obrate (kleti, polnil- 
nice ipd.); skladišča, v katerih se skladiščijo grozdje, vino 
oziroma drugi proizvodi; carinska skladišča ob prisotnosti 
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carinske službe; objekte, v katerih se prodajajo grozdje, vino 
ali mošt neposrednemu potrošniku; 
- pregledovati opremo za pridelavo, predelavo, nego, stekle- 
ničenje ter hrambo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov 
ter opremo za točenje vina; 
- pregledovati grozdje, drozgo, mošt in vino in druge proiz- 
vode v proizvodnem obratu, prevoznem sredstvu, prometu in 
ponudbi neposrednemu potrošniku, enološka sredstva, 
embalažo za vino in druge proizvode iz grozdja in vina; 
- pregledovati označbe na embalaži, analizne izvide, certifi- 
kate, vse dokumente, ki spremljajo grozdje, vino in druge 
proizvode, namenjene za promet, kletarsko evidenco, register 
in kataster vinogradov ter drugo dokumentacijo o grozdju, 
vinu in drugih proizvodih pri pridelovalcih, predelovalcih, 
gostincih in trgovcih; 
- nadzirati postopke ocenjevanja vina in mošta; 
- jemati vzorce grozdja, drozge, mošta, vina in drugih proiz- 
vodov ter enoloških sredstev na stroške imetnika in jih dati v 
analize; ' 
- organoleptično preizkusiti mošt, vino in druge proizvode iz 
grozdja in vina. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko vinarski 
inšpektor poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o 
inšpekcijah, izreče še tele ukrepe: 

- prepove sajenje trsov na neabsolutnih vinogradniških legah 
ter odredi uničenje novih nasadov na neabsolutnih vinograd- 
niških legah; 
- prepove sajenje samorodnice in tistih sort vinske trte, ki 
niso v trsnem izboru, določenem z rajonizacijo, ter odredi 
uničenje novih nasadov samorodnice in trt, ki niso v trsnem 
izboru; 
- začasno, do pridobitve ocene, prepove promet z moštom 
oziroma vinom, če sumi, da ne ustreza predpisanim pogojem; 
- prepove promet z moštom oziroma vinom, ki ne izpolnjuje 
pogojev po tem zakonu oziroma predpisih, izdanih na njegovi 
podlagi, ali če so bila pri pridelavi uporabljena sredstva in 
postopki, ki niso dovoljeni; 
- zapleni pokvarjeno oziroma ponarejeno vino in druge pro- 
izvode in odredi uničenje; 
- odredi nadaljnjo nego oziroma uporabo vina z napako; 
- odredi razvrstitev vina v nižjo kakovost, če vino ne izpol- 
njuje pogojev za deklarirano kakovost, določenih po tem 
zakonu, oziroma če je bilo v kleti vino mešano v nasprotju z 
določbami o varstvu geografskega porekla; 
- prepove promet z vinom, če vino v prometu ni opremljeno z 
listinami, ki ustrezajo dejanskim lastnostim vina; 
- določi rok za ureditev stanja oziroma prepove opravljanje 
dejavnosti, če niso izpolnjeni s tem zakonom In predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, določeni pogoji glede prostorov, 
opreme oziroma kadrov pri pridelovalcih, predelovalcih, 
gostincih, trgovcih, storitvenih polnilcih, donegovalcih, javni 
službi in drugih; 
- prepove uvoz oziroma izvoz, če vino oziroma drugi proiz- 
vodi iz grozdja in vina ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu 
oziroma predpisih, izdanih na njegovi podlagi; 
- prepove pridelavo vina iz uvoženega grozdja ali mošta. 

Če tržni inšpektor pri nadzoru po 39. členu tega zakona 
ugotovi, da vino oziroma drugi proizvodi v prometu ne ustreza 
določbam tega zakona, izda odločbo, s katero prepove pro- 
met takega vina oziroma drugih proizvodov, če gre za pokvar- 
jeno vino ali druge proizvode, pa tako vino oziroma druge 
proizvode zapleni. 

41. člen 
(nadzor nad uvoženim vinom) 

Uvoznik mora predhodno najaviti uvoz vina in sporočiti kraj 
uvoza organizacijski enoti vinarske inšpekcije, ki je najbližja 
kraju uvoza. 

Če je uvoženo vino v prosti carinski coni oziroma v carinskem 
skladišču, ga vinarski inšpektor povzroči v prisotnosti cari- 
nika. Postopek se začne in poteka tudi v skladu s carinskimi 
predpisi. 

42. člen 
(pristojnosti policije) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora vina, ki se prevaža po 
tem zakonu, zagotavlja policija v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi pomoč vinarskemu in tržnemu inšpektorju. 

Na zahtevo vinarskega ali tržnega inšpektorja nudi policija 
potrebno asistenco, če inšpektor pri opravljanju nadzora 
naleti na fizični odpor ali če tak odpor utemeljeno pričakuje. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

43. člen 
(prekrški pravnih oseb In samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik; 

1. če označuje vino v nasprotju s petim odstavkom 4. člena. 
2. če proizvaja, storitveno doneguje oziroma ustekleniči vino 
oziroma druge proizvode iz grozdja in vina, ne da bi za to 
izpolnjeval predpisane pogoje oziroma če ni vpisan v register 
(7. člen); 
3. če ne prijavi v roku potrebnih podatkov za vpis v register 
oziroma če prijavi neresnične podatke (prvi odstavek 8. člena) 

4. če ravna v nasprotju z 10. členom; 
5. če trga grozdje pred dnem, ki ga določi javna služba (prvi 
odstavek 11. člena); 
6. če ravna v nasprotju z 12. členom; 
7. če ravna v nasprotju s 13. členom; 
8. če ravna v nasprotju z 18. členom; 
9. če označuje vino v nasprotju s 23. členom; 
10. če označuje vino v nasprotju s 24. členom; 
11. če označuje druge proizvode v nasprotju s 25. členom; 
12. če ravna v nasprotju s 26. členom; 
13. če ravna v nasprotju z 28. členom; 
14. če daje v promet ali prevaža vino, ki ni označeno na 
predpisan način oziroma ni v predpisani embalaži (29. člen); 
15. če daje v promet vino v nasprotju z drugim in tretjim 
odstavkom 29. člena; 
16. če ravna v nasprotju z 32. členom; 
17. če ravna v nasprotju s 33. členom; 
18. če ravna v nasprotju s 34. členom; 
19. če da v notranji promet uvoženo vino, ki ni označeno v 
skladu s tretjim odstavkom 35. člena; 
20. če da v promet vino v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim 
odstavkom 36. člena; 
21. če ravna v nasprotju s 37. členom; 
22. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 41. člena; 
23. če ravna v nasprotju s 46. členom. 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

44. člen 
(prekrški posameznikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz 1. do 18. ali 
22. točke 43. člena tega zakona. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 
(prehodno obdobje za javne zavode) 

Naloge javnega zavoda po tem zakonu opravljajo do uskladi- 
tve organiziranosti s tem zakonom že pooblaščeni območni 
kmetijski zavodi in Kmetijski inštitut Slovenije. 

Javni zavodi morajo v treh letih po uveljavitvi tega zakona 
opraviti akreditacijske postopke za svoje laboratorije pri naci- 
onalni akreditacijski službi. 
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46. člen 
(prehodno obdob|e za prvi odstavek 10. člena) 

Vino iz grozdja, pridelanega v vinogradih, ki ob uveljavitvi 
tega zakona že obstajajo na neabsolutnih vinogradniških 
legah, se lahko do izteka rodnosti teh vinogradov, vendar 
največ 15 let po uveljavitvi tega zakona, ne glede na siceršnjo 
kakovost označuje le kot namizno vino, po preteku tega roka, 
pa takega vina ni dovoljeno dajati v promet. 

Vino iz grozdja, pridelanega iz sort vinske trte, ki niso priporo- 
čene oziroma dovoljene za določeno pridelovalno območje, 
se do izteka rodnosti vinogradov, ki obstajajo ob uveljavitvi 
tega zakona, vendar največ 15 let po uveljavitvi tega zakona, 
ne glede na siceršnjo kakovost lahko označuje le kot namizno 
vino, po preteku tega roka, pa takega vina ni dovoljeno dajati 
v promet. 

47. člen 
(predpisi, ki ostanejo veljavni) 

Do uveljavitve novih predpisov se uporabljajo: 

- Pravilnik o načinu in postopku dosladkanja mošta ali 
drozge z dodajanjem sladkorja ali koncentriranega mošta 
(Uradni list SRS, št. 30/74 in 16/78); 
- Pravilnik o rajonizaciji vinogradniškega območja Republike 
Slovenije, o sortah vinske trte, ki se smejo saditi, in o območ- 
jih za proizvodnjo kakovostnih vin (Uradni list SRS, št. 18/77, 
13/80, 48/87 in Uradni list RS, št. 30/91-1); 
- Pravilnik o označevanju vina in drugih proizvodov iz groz- 
dja in vina (Uradni list SRS, št. 18/77, 24/77 in 10/78); 
- Pravilnik o postopkih in sredstvih ter njihovi uporabi v 
proizvodnji vina (Uradni list SRS, št. 18/77); 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za promet z neustekleniče- 
nim namiznim vinom z geografskim poreklom in vinskim 
moštom v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št,. 18/77 in 1/ 
81); 
- Pravilnik o načinu vodenja registra proizvajalcev grozdja in 
vina in o minimalnih pogojih za vpis v register (Uradni list 
SRS, št. 16/78); 
- Pravilnik o načinu in postopku jemanja vzorcev vina in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina ter jemanja vzorcev 
enoloških sredstev za analize (Uradni list SRS, št. 13/80); 
- Pravilnik o načinu vodenja evidence o proizvodnji oziroma 
prometu vina (Uradni list SRS, št. 30/88); 

- Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja vina in vinskega 
mošta (Uradni list SRS, št. 41/89); 
- Odločba o imenovanju strokovnih delovnih organizacij, ki 
določajo vinarske strokovne komisije za ocenjevanje vina po 
mednarodni lestvici (Uradni list SRS, št. 46/70) 
- Mednarodna lestvica za ocenjevanje vina (Uradni list SRS, 
št. 46/70); 
- Pravilnik o kakovosti vina (Uradni list SFRJ, št. 17/81 in 14/ 
89). 

Minister izda predpise po tem zakonu v enem letu po nieqovi 
uveljavitvi. 

48. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati) 

« 
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 

- Pravilnik o količinah petiota, ki so namenjene za domačo 
porabo proizvajalcev, o najmanjših količinah sestavin, ki jih 
mora vsebovati vino, ki se da v promet, o hrambi in ravnanju z 
vinom, namenjenem za izvoz, o varstvu porekla slovitih vin, o 
pogojih za proizvodnjo specialnih vin ter o enotnih metodah 
za analizo in ocenjevanje vin (Uradni list FLRJ, št. 35/58 in 
Uradni list SFRJ 36/65); 
- Pravilnik o ravnanju s predmeti in proizvodi, ki se odvza- 
mejo po 52. členu temeljnega zakona o vinu (Uradni list SFRJ, 
št. 36/65); 
- Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 28/ 
75, 70/78, 54/86 in 30/91) in predpisi, izdani na njegovi podlagi 
v delu, ki se nanaša na vino in druge proizvode iz grozdja in 
vina. 

49. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati) 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, preneha veljati 
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni 
list SRS, št. 16/74 in 29/86). 

50. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa 46 od 15. avgusta 1995. 

/. 

Po prvi obravnavi predloga zakona o vinu in drugih proizvo- 
dih iz grozdja in vina je Državni zbor na 23. seji dne 14. 9. 1994 
podprl besedilo predloga in naložil predlagatelju, da pri pri- 
pravi predloga zakona za drugo branje preuči in ustrezno 
upošteva predlagana stališča in sklepe Državnega zbora, 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Držav- 
nega zbora in Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Državnega 
zbora. 

Predlagatelj je preučil navedene sklepe in pripombe Držav- 
nega zbora, Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter 
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter jih ustrezno upošteval 
ter dopolnil oziroma spremenil besedilo predloga zakona za 
drugo branje. Večina pripomb je bila takšne narave, da je bilo 
treba spremeniti besedilo več členov, čeprav je bila pripomba 
izrečena le na določen člen. 

II. 

Pri pripravi predloga zakona za drugo branje je predlagatelj 
posebno pozornost posvetil varstvu geografskega porekla 
grozdja In vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, kar je 
bilo tudi ključno stališče Državnega zbora Republike Slove- 
nije. Na področju varstva geografskega porekla vina se je v 
obdobju od prvega branja zakona pa do zdaj zgodilo na- 
slednje: 

- v juniju 1995 je Državni zbor ratificiral marakeški sporazum 
o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS, 
št 36/95, Mednarodne pogodbe št. 10/95), katerega aneks je 
tudi poseben sporazum o trgovinskih vidikih pravic Intelek- 
tualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: TRIPS). V TRIPS-u 
so določbe glede geografskega porekla blaga na splošno in 
tudi posebne določbe glede geografskega porekla vina; 

- v zvezi z geografskim poreklom vina in njegovim označeva- 
njem ter v zvezi s TRIPS pa so sprejela določena stališča tudi 
delovna telesa Mednarodne organizacije za trto In vino 
(Office International de la vlgne et du vin - OIV) s sedežem 
v Parizu. Predstavniki držav Evropske zveze in drugih evrop- 
skih držav vztrajajo pri podrobnejši opredelitvi in zaščiti geo- 
grafskega porekla vina tudi glede na G ATT oziroma TRIPS: 

- Evropska zveza v zvezi s TRIPS nI spremenila nobene 
regulative, ki ureja geografsko poreklo vina in njegovo ozna- 
čevanje, ter tako še vedno loči oznake za zaščito porekla 
kakovostnega vina od zaščite porekla namiznega vina. V-Beli 
knjigi« je v poglavju vino in proizvodi iz vina, na strani 160 
navedeno, da bo tudi v prihodnje Evropska zveza v svojih 
predpisih dosledno upoštevala priporočila OIV. V istem aktu 
je ugotovljeno, da je ureditev geografskega porekla vina kot 
jo uveljavlja OIV veliko bolj dodelana od ureditve v TRIPS. 
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- Države članice Evropske zveze v zvezi a TRIPS nlao 
spreminjale svoje zakonodaje o vinu, temveč jo imajo uskla- 
jeno na priporočila OIV ter regulativo Evropske zveze. Enako 
ureditev geografskega porekla vina imajo tudi v večini drugih 
evropskih držav, ki niso članice Evropske zveze (kot na pri- 
mer: Švica). 

OIV se že ves čas zavzema za posebej predpisane pogoje za 
varstvo in označevanje geografskega porekla vina. S tako 
imenovano Madridsko resolucijo OIV (resolucija št. 2/92) je 
OIV podal različni definiciji za zaščito porekla za kakovostna 
in za zaščito porekla za namizna vina (definicija za kontroli- 
rano geografsko poreklo - Appelation dorigine - za kako- 
vostna vina in definicija za varovano geografsko oznako - 
Indication geographique - za namizna vina). 

Definiciji za obe različni oznaki geografskega porekla je pov- 
zela tudi Evropska zveza že v odredbi sveta št. 816/70, kasneje 
pa v odredbi 822/87 in v odredbi št. 2081/92, in je različno 
določila pogoje za zaščito porekla za kakovostna in namizna 
vina. Veljavna ureditev v Evropski zvezi je torej taka, da so za 
zaščiteno in kontrolirano poreklo oziroma za priznano geo- 
grafsko oznako predpisani različni pogoji oziroma kriteriji, ki 
jih mora izpolnjevati vinograd oziroma vino, če se želi vino 
označiti z nazivom zaščitenega in kontroliranega porekla. 

V Evropski zvezi so tako za kakovostna vina z zaščitenim in 
kontroliranim poreklom predpisane poleg pridelovalnega 
območja, ki je enako ali manjše od vinorodnega okoliša, 
predvsem še sorte vinske trte, pridelovalne metode, omejitev 
hektarskega pridelka, najnižja naravna alkoholna stopnja, 
metode in obseg sladkanja mošta, korekcija kislosti vin, anali- 
tična in organoleptična preizkušnja, deklasiranje kakovost- 
nega vina. Za namizna vina s priznano geografsko oznako, ki 
se praviloma pridelujejo na širšem območju, pa so pogoji za 
pridobitev te oznake drugačni, lahko bi rekli za pridelovalce 
manj strogi. 

Hkrati je na nivoju Evropske zveze tudi predpisano, kakšne 
oznake mora imeti kakovostno vino z zaščitenim in kontrolira- 
nim poreklom, in kakšne namizno vino z geografsko oznako 
(najpomembnejši pri označevanju vin sta odredbi št. 2133/74 
in 3897/91). S ciljem preprečitve zavajanja potrošnikov je 
dovoljeno uporabljati le predpisane oznake. 

Navedene določbe so še bolj podrobno urejene v predpisih v 
vsaki od vinorodnih držav Evropske zveze. V večini držav so 
najpodrobnejši predpisi o geografskem poreklu vina in nje- 
govo varstvo urejeni na regionalni ravni. 

V Republiki Italiji so zelo podrobno določena pravila geograf- 
skih poimenovanj in tipičnih geografskih označb v Pravilniku 
o pravno varovanem in nadzorovanem poimenovanju po geo- 
grafskem poreklu iz leta 1992, kjer je v 3. členu navedeno, da 
obstajajo trije načini oziroma nazivi označevanja geograf- 
skega porekla, in sicer: nadzorovano in zajamčeno poimeno- 
vanje po geografskem poreklu DOCG; nadzorovano geograf- 
sko poreklo - DOC (obe oznaki se uporabljata za kakovostna 
vina) ter t. i. tipične geografske označbe - IGT za namizna 
vina. Pogoji za pridobitev oznak, način označevanja in drugo 
so zelo natančno predpisani. 

Nemikl vinski zakon prav tako loči kakovostno vino z geo- 
grafskim poreklom in namizno vino z geografskim poreklom. 
Za kakovostno vino so v tretjem členu navedena vsa pridelo- 
valna območja, kjer je možno pridelovati kakovostno vino in 
kjer ni dovoljeno gojenje trt za pridelavo namiznega vina. Prav 
tako so za kakovostno vino z geografskim poreklom predpi- 
sana višja stopnja najnižje količine naravnega alkohola, rok, 
pred katerim se vino ne sme polniti v steklenice, kraj polnjenja 
vina, metode pridelave grozdja in predelave grozdja v vino, 
sorte, kontrola kakovosti ter drugo. Za namizna vina z geo- 
grafskim poreklom, ki se v Nemčiji imenujejo deželna vina, so 
prav tako določeni pogoji, ki pa so manj strogi kot pogoji za 
kakovostno vino. V zakonu so predpisane tudi vse geografske 
oznake, in sicer za kakovostno vino imena leg in okolišev, 
občin in krajevnih delov, za namizna vina z geografskim 
poreklom pa imena dežel. 

V avstrijskem vinskem zakonu iz leta 1995 so predpisane vse 
krajevne oznake in pogoji za razvrščanje vina v kakovostno in 
namizno vino. Poleg drugih pogojev mora biti kakovostno 
vino obvezno pridelano znotraj vinorodnega okoliša, namizno 
pa znotraj vinorodnega rajona (ki je širše območje od vino- 
rodnega okoliša), potem sledijo pogoji glede dovoljenih sort, 
sladkorne stopnje ob trgatvi, ekstraktu, naravnem alkoholu, 
najvišjem hektarskem pridelku, titracijski kislini, minimalni 
pogoji, ki jih mora vino doseči ob senzorični preizkušnji itd. 
Vsi navedeni pogoji se za kakovostna oziroma namizna vina 
med seboj, razlikujejo. 

Tudi v drugih evropskih državah, ki niso članice Evropske 
zveze, je sistem podoben. 

V Švici so pogoji za pridobitev, varstvo in kontrolo nazivov 
geografskega porekla izredno podrobno regulirani. Kot pri- 
mer naj navedemo, da obstoja poseben Odlok o označevanju 
zaščitenega in kontroliranega porekla vina za vinorodni oko- 
liš Valais (sprejet leta 90 in dopolnjen leta 91). Tu so navedeni 
vsi pogoji za pridobitev naziva kakovostno vino z zaščitenim 
in kontroliranim poreklom Valais, in sicer: natančna opredeli- 
tev območja, navedba leg, sorte in za vsako sorto količina 
dovoljenega pridelka na kvadratni meter za običajne in 
posebne trgatve, način kontrole, kako in koliko je možno vino 
dosladkati, pod kakšnimi dodatnimi pogoji se lahko uporab- 
ljajo določeni dodatni nazivi, kje sme biti grozdje predelano, 
da lahko nosi naziv Valais, kaj vse je pri oznakah na vinu 
prepovedano oziroma kaj se kot oznaka sme uporabljati pod 
posebnimi dodatnimi pogoji (npr.: ime posestvo ne sme biti 
dopolnjeno z besedami grad, samostan), kakšne zvrsti se 
smejo pridelovati na območju Valais, kako in zakaj se vino 
deklasira itd. 

Tudi novi zakon Republike HrvaŠke loči kakovostna vina z 
oznako kontroliranega porekla in namizna vina z oznako 
kontroliranega porekla, pri čemer kakovostno vino v celoti 
izvira iz določenega podrajona, namizno vino s kontroliranim 
poreklom pa iz določenega rajona (to je širše pridelovalno 
območje). Zakon napoveduje, da minister predpiše tudi druge 
različne pogoje za različne oznake geografskega porekla. 

Vse navedeno je predlagatelj upošteval v predlogu zakona 
tako, da predlaga dve različni oznaki geografskega porekla 
vina, in sicer: kontrolirano geografsko poreklo in priznano 
geografsko oznako. Priznano tradicionalno poimenovanje pa 
ni neposredna geografska oznaka, ampak oznaka, ki ima 
zaradi različnih elementov (tradicija, neposredna povezava z 
geografskim pojmom ipd.) značaj geografskega porekla. 

TRIPS sicer posveča geografskemu poreklu grozdja in vina 
večjo pozornost kot geografskemu poreklu drugih proizvo- 
dov, vendar ne loči dveh oznak geografskega porekla in s tem 
dveh nivojev zaščite geografskega porekla vina. Ker pa TRIPS 
predstavlja za države podpisnice le minimalne pogoje za 
zaščito porekla, je vsaka večja, dodatna zaščita možna, in ni v 
neskladju s TRIPS. Takšno je bilo mnenje evropske skupine 
predstavnikov - na sestanku skupine ekspertov mednarodne 
organizacije OIV aprila 1996 v Parizu. 

Predlagatelj je torej do priprave drugega branja zakona, upo- 
števajoč tudi sklepe Državnega zbora, glede geografskega 
porekla vina opravil številne razgovore in usklajevanja z 
Evropsko zvezo, posameznimi državami ter OIV, dodatna pro- 
učevanja predpisov drugih držav in Evropske zveze ter uskla- 
jevanja v Republiki Sloveniji s ciljem, da se označevanje in 
varstvo geografskega porekla vina uredi v skladu s TRIPS in 
Evropsko zvezo ter na ta način zagotovi pridelovalcem groz- 
dja in vina ob izpolnjevanju enakih pogojev enako oziroma 
podobno varstvo kot ga imajo v drugih evropskih državah. 

Dodaten razlog za časovni zamik pri pripravi drugega branja 
zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina pa je tudi 
priprava zakona o kmetijstvu, v katerem bodo sistemsko ure- 
jene javne službe na področju kmetijstva, kar pa je zahtevalo 
dodaten čas in usklajevanja. Vse to z namenom, da se zadeve 
enotno in sistemsko uredijo, saj je preoblikovanje obstoječih 
območnih kmetijskih zavodov, ki so v večini še vedno organi- 
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zacije združenega dela v družbeni lastnini, po koščkih v javne 
zavode, nesprejemljivo in tudi težko izvedljivo. 

III. 

UPOŠTEVANJE SKLEPOV. STALIŠČ IN PRIPOMB IZ PRVEGA 
BRANJA ZAKONA PO POSAMEZNIH ČLENIH 

1. V 1. členu predlaganega zakona je predlagatelj dopolnil 
besedilo tako, da zakon ureja tudi varovanje geografskega 
porekla grozdja, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, 
kar je v skladu s 5. sklepom oziroma stališčem Državnega 
zbora. 

2. V 2. členu predlaganega zakona je predlagatelj: 

- spremenil besedilo tako, da je določil višjo minimalno 
vsebnost sladkorja ob trgatvi, in sicer namesto 54 Oe stopinj 
sladkorja 64 Oe stopinj sladkorja, hkrati je v 11. členu dodana 
izjema, da ima ob izjemno neugodnih razmerah grozdje lahko 
najmanj 52 stopinj oechleja sladkorja. S tem je upoštevan 4. 
sklep Državnega zbora, saj novo besedilo usmerja pridelavo 
grozdja in vina v kakovostno pridelavo ter upošteva rešitve v 
sodobnih zakonodajah s tega področja; 
- v skladu z 2. sklepom Državnega zbora v 16. členu dopolnil 
zakon tako, da je v skupini posebnih vin dodal še vino iz 
sušenega grozdja; 
- opustil pojasnjevanje pomena izrazov in te določbe prene- 
sel v člene, v katerih se urejajo razmerja oziroma zapovedi in 
prepovedi v zvezi s temi pojmi (3., 5., 6. in drugi členi). 

3. Predlog zakona za drugo branje vsebuje v 4. členu posebne 
določbe glede geografskega porekla vina glede na zakon o 
industrijski lastnini, kjer je sicer urejeno geografsko poreklo 
za vse proizvode. To je predlagatelj storil na podlagi 5. sklepa 
Državnega zbora. 

Po zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 
27/93) se postopek za oznako geografskega porekla določe- 
nega proizvoda začne na predlog zainteresiranih, ki mu mora 
biti priloženo strokovno mnenje Gospodarske zbornice Slove- 
nije, ki mora vsebovati: geografsko ime proizvoda, ki se naj 
zavaruje z označbo porekla blaga; proizvode, ki smejo s tako 
označbo v promet; označbo porekla proizvoda; kraj oziroma 
območje, s katerega je blago, ki se daje v promet s tako 
označbo; proizvodne lastnosti, ki jih morajo imeti proizvodi, 
ki smejo v promet z označbo; način zaznamovanja proizvodov 
in natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci 
pri uporabi zadevne označbe porekla. Postopek se konča z 
vpisom geografskega imena in vrste proizvoda, na katerega 
se ime nanaša, v register označb porekla blaga, ki ga vodi 
Urad RS za varstvo industrijske lastnine, ki je v sestavi Ministr- 
stva za znanost in tehnologijo. 

Po veljavnem zakonu o vinu in drugih proizvodih iz grozdja 
(Uradni list SRS, št. 16/74 in 29/66) je geografsko poreklo vina 
urejeno drugače, saj so vsi pogoji za pridobitev geografskega 
porekla določeni z zakonom oziroma predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, in ni potreben še poseben postopek registra- 
cije pri Uradu za varstvo industrijske lastnine. 

Tudi v predlaganem novem zakonu o vinu in drugih proizvo- 
dih iz grozdja in vina se za vino urejajo posebnosti geograf- 
skega porekla, ki so zlasti v naslednjem: 

- seznam geografskih oznak vina in drugih proizvodov; 
- celotno vinogradniško območje v Republiki Sloveniji se 
razdeli na pridelovalna območja: vinorodne dežele, vinorodne 
okoliše, vinorodne podokoliše, ožje okoliše, vinorodne kraje 
in vinorodne lege; vsako pridelovalno območje ima svoje ime, 
ki je hkrati geografsko ime za vino, pridelano iz grozdja, ki 
zraste na takem območju, če grozdje, vino in vinogradnik 
izpolnjujejo tudi druge predpisane pogoje; 
- vinogradi se lahko vzpostavijo le na absolutnih vinogradni- 
ških legah; 
- vodi se kataster vinogradov; 
- vodi se register pridelovalcev grozdja in vina s podatki o 
vinogradih, trti, pridelku grozdja in vina ter drugih proiz- 

vodov; 
- na vsakem pridelovalnem območju se lahko sadijo le za 
tisto območje priporočene in dovoljene sorte vinske trte; 
- spremlja se tehnologija pridelave grozdja in zorenje 
grozdja; 
- določi se rok trgatve; 
- določijo se enološka sredstva, ki se lahko uporabljajo pri 
pridelavi vina; 
- dosladkanje se dovoli le izjemoma: 
- predpisane so kakovostne norme za posamezne vrste vina; 
- vino se ocenjuje na predpisan način; 
- vino se označuje na predpisan način, s tem, da so vsa 
geografska imena za vino v naprej predpisana s podzakon- 
skimi akti; 
- vino se daje v promet praviloma originalno polnjeno. 

Pravica do označevanja geografskega porekla gre torej le 
tistim pridelovalcem vina, ki so vpisani v register prideloval- 
cev grozdja in vina za tisto vino, ki je pridelano na določenem 
območju, dosega predpisano kakovost in je tudi na predpisan 
način ocenjeno. Pravica do označbe vina po geografskem 
poreklu se torej pridobi z odločbo o ocenitvi vina, če so 
predhodno izpolnjeni vsi drugi predpisani pogoji. Zato bi bilo 
nesmiselno uporabo geografskih imen vina, ki so predpisana 
v podzakonskem predpisu, uveljavljati z vpisom v register pri 
Uradu za varstvo industrijske lastnine. 

Po predlagani rešitvi je zakon o vinu poseben zakon glede na 
zakon o industrijski lastnini in se zakon o industrijski lastnini 
za označevanje vina po geografskem poreklu uporablja le 
toliko, kolikor ni z zakonom o vinu drugače določeno. Tako se 
zakon o industrijski lastnini že sedaj lahko uporablja le v 
določbah, ki urejajo sodno varstvo pravic do označevanja 
geografskega porekla vina, za vse drugo pa že sedaj velja 
zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina. 

Zakon naj bi uvedel tri vrste oznak geografskega porekla vina, 
in sicer: kontrolirano geografsko poreklo za kakovostna vina, 
priznano geografsko oznako za namizna vina ter tradici- 
onalno priznano poimenovanje, v katerem se kakovost vina 
opredeli v elaboratu, ki je je podlaga za tako tradicionalno 
priznano poimenovanje po poreklu. Tradicionalno priznano 
poimenovanje je ime, ki ni pravo geografsko ime, ampak ime, 
ki je s tradicionalno uporabo v javnosti pridobilo značaj geo- 
grafskega porekla. Na primer: sorta grozdja refošk, ki zraste 
na območju vinorodnega okoliša Kras, se imenuje teran. Zato 
nam pri teranu ni treba navesti geografskega območja Kras, 
saj je zaradi tradicionalne uporabe splošno znano, da je teran 
lahko pridelan samo na Krasu. Ravno tako ni treba navesti 
kakovostne stopnje, ker bo ta v predvidenem elaboratu, tako 
kot vse druge lastnosti tega vina. 

4. V skladu s 5. sklepom Državnega zbora je predlagatelj v 5. 
členu (prejšnja 4. točka 2. člena) natančneje določil status 
organizacije, ki bo opravljala strokovne, analitske pospeše- 
valne in upravne naloge. To bodo javni zavodi, ki jih za to 
ustanovi Republika Slovenija. V 45. členu pa je predvideno, da 
do organiziranja javnih zavodov v skladu s tem zakonom, 
opravljajo te naloge že pooblaščeni Kmetijski zavod Maribor 
in kmetijski zavod Nova Gorica ter Kmetijski inštitut Slovenije. 

5. V 6. členu (prej 5.,6. in 7. točka 2. člena) se iz pomena 
izrazov zakona v prvem branju prenašajo pomeni izrazov za 
pridelavo grozdja in vina, predelavo vina ter drugih proizvo- 
dov iz grozdja in vina. 

6. V 7. člen je prenesena vsebina prejšnjega 3. člena. 

7. 8. člen je prejšnji 4. člen, k temu členu predlagatelj vlaga 
amandma, ki naj bi nadomestil celotno besedilo tega člena. 

8. V 9. členu (prejšnji 5. člen) je dodan drugi odstavek: 
pojasnitev pojma -absolutna vinogradniška lega«, kar je v 
skladu z 11. sklepom Državnega zbora, saj je smiselno tak 
predlog dal Odbor DZ za kmetijstvo in gozdarstvo. 

9. V 10. členu se vnaša besedilo Iz prejšnjega 6. člena. Hkrati 
je predlagatelj upošteval 11. sklep Državnega zbora ter v 
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skladu s konkretnimi pripombami Odbora DZ za kmetijstvo in 
gozdarstvo, po predhodnem posvetovanju s strokovnimi insti- 
tucijami ter predstavniki vinogradnikov in vinarjev predlaga, 
da se kot možne vinogradniške površine evidentirajo le abso- 
lutne lege. 

V tem členu je predlagatelj upošteval tudi 4. sklep Državnega 
zbora ter opredelil, da je grozdje, namenjeno pridelavi v 
kakovostno vino, lahko pridelano le na površinah, ki so opre- 
deljene kot površine, primerne za pridelavo kakovostnih vin. 

10. V 11. členu (prejšnji 7. člen) je predlagatelj upošteval 4. 
sklep Državnega zbora in dal možnost, da v primeru izredno 
neugodnih vremenskih razmer minister, pristojen za kmetij- 
stvo, dovoli trgatev in predelavo grozdja v vino, v primeru, da 
ima grozdje ob trgatvi najmanj 52 OE stopinj sladkorja. 

Besedilo tega člena je zaradi jasnosti tudi redakcijsko izbolj- 
šano. 

11. V 12. členu (prejšnji 8. člen) so napravljeni le manjši 
redakcijski popravki besedila, ki naj bi prispevali k boljšemu 
razumevanju, zadnja dva odstavka pa sta prenesena v 13. 
člen. 

12. V 14. členu (prejšnji 9. člen) so v skladu s pripombo 
Odbora DZ za kmetijstvo in gozdarstvo k prejšnjemu 13. členu 
vpisana imena vinorodnih dežel in okolišev. 

13. 15. člen je prejšnji 10. člen. 

14. 16. člen je prejšnji 12. člen. 

15. 17. člen je prejšnji 13. člen, v katerega je prenesena tudi 
razdelitve vin iz prvotnega 2. člena. 

16. U 18. členu (prejšnji 15. člen) je predlagatelj upošteval 
mnenje Odbora DZ za kmetijstvo in gozdarstvo in predlaga, 
da se vina pa po uradni ocenitvi ne sme več spreminjati. 
Predlagatelj je upošteval tudi vse pripombe glede ponovne 
ocene vina. 

17. 19. člen je prejšnji 16. člen. 

18. V 20. členu (prejšnji 17. člen) je po predhodnem mnenju 
vinogradnikov in vinarjev v Poslovni skupnosti za vinogradni- 
štvo in vinarstvo predlagatelj ohranil prvotno rešitev, in pred- 
laga uradno povzorčenje vina pred ocenjevanjem le za razred 
kakovostnih vin, s tem, da bo v podzakonskih predpisih uredil 
uradno povzorčenje tako, da bo možno povzorčevanje opra- 
viti pri enem proizvajalcu čim manjkrat. Hkrati povzorčenje ni 
več sestavni del ocene. Predlagatelj je upošteval tudi vse 
pripombe glede ponovne ocene vina. 

19. V 21. členu (prejšnji 18. člen) je predlagatelj v skladu z 11. 
sklepom DZ upošteval konkretno pripombo Odbora DZ za 
kmetijstvo in gozdarstvo, da naj pokuševalce za oceno vina 
imenuje resorni minister. 

20. V 22. členu (prejšnji 19. člen) je predlagatelj v skladu s 
konkretno pripombo Odbora DZ za kmetijstvo in gozdarstvo 
navedel kako se vino ocenjuje v ponovni oceni. 

21. V 23. členu (prejšnji 20. člen) so upoštevane pripombe DZ 
iz 5. sklepa, tako da se za kakovostna vina ne smejo uporab- 
ljati fantazijska imena razen če gre za registrirano blagovno 
znamko. Prav tako so predlagane omejitve glede uporabe 
različnih datumov, imen osebnosti, morebitnih odlikovanj. 

22. V 24. (prejšnji 21. člen) je v skladu s 5. sklepom Državnega 
zbora s ciljem zaščite geografskega porekla navedeno, da 
mora biti na vinu označeno, da vino izvira iz Slovenije: Vsebo- 
vane pa so tudi prepovedi, da geografskih oznak ni dovoljeno 
prevajati. Dodatno je tudi razčlenjeno, kaj vse lahko potroš- 
nika zavaja glede dejanskega geografskega porekla vina, in 
sicer so to vse vrste zavajajočih pisnih navedb ali slik, oznake 
»podoben kot, vrsta, tip, postopek', označevanje vina v pri- 
meru enakozvočja geografskih imen, označevanje vina v pri- 

meru, da poimenovanje podjetja vsebuje geografsko 
označbo, ki bi lahko zavajala potrošnika o dejanskem gegraf- 
skem izvoru vina. Hkrati se v tem členu ureja, v skladu s 4. 
sklepom Državnega zbora tudi označevanje vina, ki ga t. i. 
dvolastnik pripelje čez mejo. To označevanje je urejeno 
podobno kot v drugih državah EU. 

23. V 25. členu (nov člen) je upošteval 5. sklep Državnega 
zbora in je navedeno, da smejo drugi proizvodi iz grozdja in 
vina imeti označeno poreklo le, če obstajajo uradne evidence 
o dejanskem izvoru teh proizvodov, postopek in varstvo pa bi 
naj potekalo po zakonu o varstvu industrijske lastnine. 

24. V 26. členu (prejšnji 22. člen) je ob upoštevanju prideloval- 
nih razmer besedilo spremenjeno. Predvidena je sankcija za 
tiste pridelovalce vina, ki bi mešali vina z različnim geograf- 
skim poreklom, in sicer slovensko vino s tujim oziroma vino iz 
različnih vinorodnih dežel. Takšni pridelovalci bi lahko vse 
količine vina, torej že mešane in tudi še nemešane, ki so ob 
ugotovitvi mešanja v njihovi kleti, v prometu označili le kot 
namizno vino z nekontroliranim geografskim poreklom. V 
zvezi s spremembo besedila tega člena je črtana tudi pre- 
hodna določba, ki je bila v prvem branju zakona kot 42. člen. 

25. V 27. člen je preneseno in redakcijsko spremenjeno bese- 
dilo drugega odstavka prejšnjega 26. člena. 

26. V 28. členu (prejšnji 23. člen) je na podlagi 5. sklepa 
Državnega zbora dopolnjeno besedilo z navedbo, da je prepo- 
vedan promet z vinom, katerega dejansko geografsko poreklo 
ne odgovarja deklariranemu. 

27. 29. člen je prvotna 8. točka prejšnjega 2. člena, del prejš- 
njega 14. člena in prejšnji 24. člen. 

28. 32. člen je prejšnji 27. člen. 

29. 33. člen je prejšnji 28. člen. 

30. 34. člen (prejšnji 29. člen) je v skladu s predlogom Odbora 
DZ za kmetijstvo in gozdarstvo dopolnjen tudi z začetnim 
rokom za prodajo mladega vina. 

31. 35. člen (prejšnji 30. člen) je v skladu s predlogom Odbora 
DZ za kmetijstvo in gozdarstvo dopolnjen tudi z določbo, da 
se uvoženo nevstekleničeno vino da lahko v promet v Slove- 
niji le kot vstekleničeno. 

32. 36. člen je prejšnji 31. člen in je v delu redakcijsko 
popravljen. 

33. V 37. členu (prejšnji 32. člen) je upoštevana pripomba 
Odbora DZ za kmetijstvo in gozdarstvo. 

34. 38. člen je prejšnji 33. člen, predlagatelj pa z amandmajem 
predlaga še izdajo podzakonskega predpisa o jemanju vzor- 
cev in ravnanju z zaplenjenim vinom. 

35. V 39. členu (prejšnji 34. člen) so upoštevane pripombe 
Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve in je ta 
določba usklajena z zakonom o upravi. 

36. 40. člen je prejšnji 35. člen, predlagatelj predlaga 
amandma. 

37. V 41. členu (prejšnji 36. člen) je upoštevana pripomba 
Odbora DZ za kmetijstvo in gozdarstvo. 

38. 42. člen (prejšnji 37. člen), predlagatelj je preučil pri- 
pombo Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve in 
ugotovil, da besedila ni treba spreminjati, saj ne gre za nove 
naloge policije, temveč za njene siceršnje pristojnosti, le da 
jih opravlja v povezavi s po tem zakonu pristojnim inšpek- 
torjem. 

39. 43. člen je prejšnji 38. člen, upoštevana je pripomba 
Odbora DZ za kmetijstvo in gozdarstvo. Predlagatelj predlaga 
amandma. 
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40. 44. člen je prejšnji 39. člen, predlagatelj predlaga 
amandma. 

41. V 45. členu (prejšnji 40. člen) je upoštevana pripomba 
glede pooblaščenih organizacij in je v skladu z novim 5. 
členom predloga zakona predvideno, da javno službo oprav- 
ljajo doslej pooblaščeni kmetijski zavodi in Kmetijski inštitut 
Slovenije. 

42. 46. člen je prejšnji 41. člen. 

43. Prejšnji 43. člen je v skladu s pripombo Odbora DZ za 
kmetijstvo in gozdarstvo smiselno prenesen v 4. člen. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

I. Amandma k 8. členu: 

8. člen se spremeni tako, da se njegova vsebina razdeli na dva 
člena, in sicer na 8. in 8.a člen, ki se glasita: 

»8. člen 

V register se vpišejo pravne in fizične osebe, ki pridelujejo 
grozdje (v nadaljnjem besedilu: pridelovalci grozdja), vino (v 
nadaljnjem besedilu: pridelovalci vina) oziroma druge proiz- 
vode (v nadaljnjem besedilu: pridelovalci drugih proizvodov) 
ali predelujejo vino oziroma druge proizvode (v nadaljnjem 
besedilu: predelovalci vina oziroma drugih proizvodov). 

Pridelovalci grozdja so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo 
grozdje za vino oziroma druge proizvode in: 

- imajo v lasti, zakupu oziroma v drugačni obdelavi 0,05 ha 
ali več vinograda na ozemlju Republike Slovenije: 
- imajo v lasti, zakupu oziroma v drugačni obdelavi manj kot 
0,05 ha vinogradov na ozemlju Republike Slovenije, če dajejo 
grozdje, vino oziroma druge proizvode v promet; 
- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, imajo ob 
uveljavitvi tega zakona vinograde v lasti ali zakupu v obmejnih 
območjih držav, ki mejijo na Republiko Slovenijo, če prepe- 
ljejo grozdje, vino oziroma druge proizvode na območje 
Republike Slovenije. 

Pridelovalci vina so pravne in fizične osebe, ki pridelujejo vino 
iz grozdja iz lastne pridelave ali iz kupljenega grozdja. 

Pridelovalci drugih proizvodov so pravne in fizične osebe, ki 
pridelujejo druge proizvode iz grozdja iz lastne pridelave ali iz 
kupljenega grozdja. 

•> 
Predelovalci vina oziroma drugih proizvodov so pravne in 
fizične osebe, ki predelujejo vino oziroma druge proizvode iz 
lastne ali kupljene pridelave v nove proizvode. 

Pridelovalci oziroma predelovalci, ki so pravne osebe oziroma 
samostojni podjetniki, se vpišejo v register v upravni enoti, v 
kateri ima pravna oseba oziroma samostojni podjetnik sedež, 
pridelovalci grozdja, ki so fizične osebe, se vpišejo v register 
pri upravni enoti, v kateri ležijo njihovi vinogradi oziroma 
njihov pretežni del. 

8.a člen 

V register se vpisujejo podatki: 

- o pridelovalcih in predelovalcih iz 8. člena tega zakona: 
ime, priimek in naslov, enotna matična številka fizične osebe 
oziroma ime, sedež in matična številka pravne osebe oziroma 
samostojnega podjetnika; 
- o vinogradih: katastrski okraj, katastrska občina, parcelna 
številka, katastrski razred, neto in bruto površina; 
- o vinski trti: število trsov in sadilna razdalja, sorta, podlaga, 
leto sajenja; 
- o pridelku: količina grozdja po sortah, količina doma pri- 
delanega vina in drugih proizvodov: 

44. V 47. členu (prejšnji 44. člen) je upoštevana pripomba 
Odbora DZ za kmetijstvo in gozdarstvo in je rok za izdajo 
podzakonskih predpisov smiselno usklajen z rokom uveljavi- 
tve zakona, predlaganem v amandmaju predlagatelja k 51. 
členu predloga zakona. 

45. 48. člen je prejšnji 45. člen. 

46. 49. člen je prejšnji 46. člen. 

47. 50. člen je prejšnji 46. člen, predlagatelj predlaga 
amandma. 

- o odkupu: količina odkupljenega grozdja, mošta oziroma 
vina po sortah in količina odkupljenih drugih proizvodov po 
vrstah; 
- drugi podatki. 

Vlogo za vpis v register mora vložiti pridelovalec oziroma 
predelovalec iz prvega odstavka tega člena pred začetkom 
opravljanja dejavnosti na predpisan način, v predpisanih 
rokih in skupaj s predpisano dokumentacijo. 

Register na predpisan način vodi notranja organizacijska 
enota, pristojna za kmetijstvo, upravne enote. Upravna enota 
predpisane podatke iz registra v predpisanih rokih in na 
predpisan način pošlje ministrstvu za izdelavo zbirnega regi- 
stra. 

Podatke iz registra lahko uporablja ministrstvo za izdelavo 
katastra vinogradov ter za spremljanje stanja in oblikovanje 
gospodarske politike na področju vinogradništva in vinarstva; 
javni zavodi za opravljanje svojih nalog; upravna enota za 
opravljanje svojih nalog; pristojne inšpekcije za opravljanje 
svojih nalog; upravni organ, pristojen za državno statistiko ter 
drugi organi, pooblaščeni z zakonom. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi jasne določitve, kdo vse se mora 
vpisati v register pridelovalcev grozdja in vina. To so vse 
pravne in fizične osebe, ki pridelujejo grozdje, če imajo pred- 
pisano površino vinograda ali če dajejo grozdje oziroma vino 
v promet, vsi pridelovalci vina ter vsi proizvajalci drugih proiz- 
vodov iz grozdja in vina. Zaradi jasnosti se dodaja tudi ključna 
vsebina registra, postopek za vpis in dovoljenje za uporabo 
podatkov iz registra. 

II. Amandma k 9. členu: 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Na podlagi zbirnega registra in drugih baz podatkov ministr- 
stvo vzpostavi kataster vinogradov kot evidenco o dejanskih 
in možnih vinogradih. 

Kot možne vinogradniške površine se lahko evidentirajo le 
absolutne vinogradniške lege. Absolutna vinogradniška lega 
je lega, na kateri vinska trta daje kakovostno in količinsko 
otpimalne pridelke, pri čemer je ekonomičnost pridelave vin- 
ske trte na tej legi večja kot bi bila pri pridelavi drugih 
kmetijskih pridelkov. 

Pri vzpostavitvi in vodenju katastra vinogradov uporablja 
ministrstvo naslednje podatke: 

- o pridelovalcih iz zbirnega registra pridelovalcev grozdja in 
vina, pri čemer se lahko za fizične osebe uporabi glede imena, 
priimka in naslova ter enotne matične številke občana 
podatke iz Centralnega registra prebivalstva; za pravne osebe 
in samostojne podjetnike pa glede imena, naslova, matične 
številke ter drugih javnih podatkov podatke iz registra podje- 
tij; za oboje pa tudi podatke iz registra teritorialnih enot in 
evidence hišnih številk; 
- o legi iz mapne kopije zemljiškega katastra oziroma digitali- 
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ziranega načrta in iz topografskih kart iz topografskih načrtov 
in digitalnega modela višin; 
- o lastnikih, površini, katastrski kulturi in katastrskem 
razredu iz podatkovne baze zemljiškega katastra Republike 
Slovenije vključno z obstoječo računalniško obdelavo; 
- o zemljiščih in njihovi rodovitnosti iz agrokarte, kategoriza- 
cije in razvrstitve kmetijskih zemljišč, iz pedološke in geolo- 
ške karte, iz aero fotoposnetkov in obstoječih satelitskih pos- 
netkov ter iz podatkov sistematičnega spremljanja in analizi- 
ranja rodovitnosti kmetijskih zemljišč; 
- o podnebju iz podatkovne baze Hidrometeorološkega 
zavoda Republike Slovenije; 
- o onesnaženosti iz podatkov sistematičnega spremljanja 
onesnaženosti kmetijskih zemljišč, kmetijskih rastlin in talne 
vode; 
- iz drugih baz podatkov. 

Upravljalci oziroma lastniki podatkov iz drugega odstavka 
tega člena dajo ministrstvu podatke brezplačno, razen nepo- 
srednih materialnih stroškov za potrebne dodatne izvode. 

Obrazložitev: 

V predlagani amandma je glede na prvotno besedilo vklju- 
čena definicija za absolutne vinogradniške lege. Bistveno je 
dopolnjen tretji odstavek, v katerega so vnesene nove pod- 
lage, na katerih se vzpostavi kataster. Kataster naj bi bil 
podlaga tudi za statistiko, ki ne bi več posebej popisovala 
vinogradniških površin, temveč bi podatke prevzela iz vino- 
gradniškega katastra in registra. Zaradi zajemanja podatkov 
iz zemljiškega katastra in drugih baz podatkov in zaradi upo- 
rabe podatkov vinogradniškega katastra za statistične 
namene, je treba omogočiti tudi uporabo enotne matične 
številke občana in matične številke pravnih oseb. 

III. Amandma k 36. členu: 

V prvem odstavku 36. člena se pred piko doda še naslednje 
besedilo »razen, če ni z mednarodnim sporazumom drugače 
določeno.« 

Obrazložitev: 

Dodano besedilo omogoča izjemo od pravila, da mora biti 
tudi uvoženo vino pri nas ponovno ocenjeno. Ponovno oce- 
njevanje uvoženega vina ni potrebno, če mednarodni spora- 
zumi to drugače določajo. S tem se omogoči, da v primeru 
sporazuma o medsebojnem priznavanju ocen in analiz vina 
ne bo nesporazuma glede ocenjevanja vina, uvoženega iz 
države, s katero bi imela Republika sporazum o medsebojnem 
priznavanju ocenjevanja vina. 

IV. Amandma k 38. členu: 

V 38. členu se za 14. točko doda nova 14. a točka, ki se glasi: 
»14. a o načinu jemanja vzorcev in postopku z odvzetimi 
predmeti;« 

Obrazložitev: 

V prvem - branju je pomotoma izpadlo posebno navajanje 
podzakonskega predpisa, ki bo urejal način jemanja vzorcev 
in postopek ravnanja z odvzetimi predmeti. 

V. Amandma k 40. členu: 

V 1. alinei prvega odstavka 40. člena se za besedo »proiz- 
vodi;« doda še besedilo »stanovanjske prostore, v katerih se 
za promet namenjeni grozdje, vino, mošt in drugi proizvodi 
ter enološka sredstva pridelujejo, predelujejo oziroma skla- 
diščijo;« 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma naj bi omogočil pristojnemu inšpek- 
torju, da lahko vstopi brez sodnega naloga v prostore, v 
katerih se grozdje, vino, mošt, drugi proizvodi oziroma enolo- 
ška sredstva pridelujejo, predelujejo ali skladiščijo, čeprav so 

ti prostori deklarirani kot stanovanjski prostori. Veliko je pri- 
merov, ko imajo pridelovalci grozdja in vina svoje predelo- 
valne kapacitete kar v stanovanjskih objektih in se pri namera- 
vanem inšpekcijskem pregledu sklicujejo na ustavno pravico 
do nedotakljivosti stanovanja, s tem onemogočijo inšpekcij- 
ski nadzor in nekaznovano kršijo zakon. 

VI. Amandma k 43. členu: 

43. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 500.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če da v promet vino, pridelano iz grozdja, ki ob trgatvi ni 
doseglo predpisane sladkorne stopnje (2. člen in tretji odsta- 
vek 11. člena); 
2. če prideluje vino ali druge proizvopde, ne da bi za to 
izpolnjeval predpisane pogoje (7. člen); 
3. če prideluje grozdje ali vino, predeluje vino, proizvaja druge 
proizvode, storitveno doneguje oziroma stekleniči vino, ne da 
bi bil vpisan v register ali če ne prijavlja podatkov za register 
na predpisan način in v predpisanih rokih (8. a člen); 
4. če prideluje grozdje za vino na neabsolutnih legah; če 
prideluje grozdje za kakovostno vino na površinah, ki za to 
niso določene; če prideluje grozdje z neustrezno vinogradni- 
ško tehnologijo; če v nasprotju s predpisi prideluje vino iz 
uvoženega grozdja, drozge ali mošta (10. člen); 
5. če trga grozdje pred rokom, določenim za trgatev (prvi in 
tretji odstavek 11. člena); 
6. če pri pridelavi grozdja, vina in drugih proizvodov dela v 
nasprotju s predpisanimi postopki ali uporablja nedovoljena 
enološka sredstva (prvi in drugi odstavek 12. člena); 
7. če meša grozdje, drozgo, mošt oziroma vino v nasprotju s 
predpisi (13. člen); 
8. če goji trto izven predpisanega trsnega izbora za posame- 
zen vinorodni okoliš (15. člen); 
9. če da v promet ali prodaja neocenjeno vino ali mošt (18. 
člen); 
10. če označuje vino v nasprotju s 25. ali 24. členom; ali če 
daje pomanjkljivo označeno vino v promet; 
11. če označuje druge proizvode v nasprotju s 23. ali 24. 
členom ali če daje pomanjkljivo označeno vino v promet; 
12. če označuje vino v nasprotju s 26. členom; 
13. če da v promet ali prodaja vino ali druge proizvode, katerih 
promet je prepovedan (prvi odstavek 28. člena); 
14. če ne izloči pokvarjenega vina v posebno posodo, jo 
posebej ne označi ali če ne prijavi pokvarjenega vina kmetij- 
skemu inšpektorju (drugi odstavek 28. člena); 
15. če da vino v promet v nasprotju z 29. členom; 
16. če da v promet vino in druge proizvode oseba, ki ni 
navedena v 30. členu; 
17. če prodaja, prevaža ali skladišči vino na način, da ne 
ohrani svojih organoleptičnih lastnosti in drugih značilnih 
fizikalno kemičnih lastnosti (prvi odstavek 31. člena); 
18. če odda ali pridobi vino brez predpisanih listin (drugi 
odstavek 31. člena); 
19. če prevaža več kot 20 litrov neoriginalno polnjenega vina 
brez predpisanih listin (tretji odstavek 31. člena); 
20. če ne vodi predpisane kletarske evidence (32. člen); 
21. če brez predpisanega dovoljenja doneguje oziroma polni 
vino izven vinorodnega okoliša, na katerem je bilo pridelano 
grozdje (33. člen); 
22. če da v promet ali prodaja kakovostno vino pred določe- 
nim rokom ali če da v promet ali prodaja mlado vino izven 
določenega roka (34. člen); 
23. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 35. člena; 
24. če da v promet uvoženo vino, ne da bi bilo to ocenjeno v 
skladu z zakonom in predpisi, Izdanimi na njegovi podlagi (36. 
člen); 
25. če označuje vino v nasprotju s 46. členom. 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe.« 
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Obrazložitev: 

Zaradi sprememb v besedilu zakona za drugo branje, ki so 
posledica sklepov in stališč Državnega zbora in ponovnega 
uskaljevanja kazenskih določb se predlaga novo besedilo te 
kazenske določbe. Večino zgoraj navedenih sankcij bi lahko 
predvideli za mandatno kaznovanje, vendar so kazni po 
veljavnem zakonu o prekrških pri mandatnih kaznih odločno 
prenizke. Če bo do tretjega branja tega zakona že sprejet nov 
zakon o prekrških, bomo to uskladitev opravili v tretjem bra- 
nju, sicer pa pozneje s spremembo tega zakona. 

VII. Amandma k 44. členu: 

44. člen se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj iz 1. do 22. 
ali 25. točke 43. člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 

Glede na spremembe pri kaznovanju pravnih oseb in samo- 
stojnih podjetnikov je treba tudi pri kaznovanju posamezni- 
kov spremeniti kazensko določbo. Glede mandatnega kazno- 
vanja pa velja enako stališče kot v obrazložitvi k predhod- 
nemu amandmaju. \ 

VIII. Amandma k 46. členu: 
Za 46. členom se doda novi 46. a člen, ki se glasi: 
»Poskuševalci vina iz 21. člena tega zakona in kmetijski 
inšpektorji iz 39. člena tega zakona morajo opraviti predpisan 
preizkus znanja oziroma sposobnosti v dveh letih po uveljavi- 

tvi podzakonskega predpisa, ki bo urejal preizkus znanja in 
sposobnosti za ocenjevanje vina.« 

Obrazložitev: 

Glede na to, da se za poskuševalce vina in kmetijske inšpek- 
torje na novo uvaja preizkus sposobnosti za pokušanje vina 
za pokuševalce pa tudi preizkus poznavanja predpisov o vinu, 
jim je treba postaviti tudi prehodni rok, v katerem naj bi ta 
preizkus opravili. 

IX. Amandma k celotnemu zakonu: 

V celotnem zakonu se izrazi »vinarski inšpektor« in »vinarska 
inšpekcija« nadomestijo v ustreznih sklonih z besedilom 
»kmetijski inšpektor« in »kmetijska inšpekcija«. 

Obrazložitev: 

Nadomestitev izrazov je potrebna, da se ne bi razumelo, da se 
ustanavlja nova inšpekcija. Gre le za to, da bodo morali 
kmetijski inšpektorji, ki bodo nadzirali izvajanje tega zakona 
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi izpolnjevati še 
posebne pogoje, določene s tem zakonom. 

X. Amandma k 50. členu: 

V 50. členu se letnica »1995« nadomesti z letnico »1997«. 

Obrazložitev: 

Sprememba letnice, ko se začne uporabljati novi zakon je 
potrebna, ker bo zakon predvidoma sprejet v letu 1996, upo- 
rabljati pa naj bi se začel s trgatvijo v letu 1997. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 0 

ZAŠČITI IN OHRANJANJU NEKATERIH 

KULTURNIH PREDMETOV IN DOBRIN 

(BUSZKP) 

- EPA 1541 

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽE- 
NIH DRŽAV AMERIKE O ZAŠČITI IN OHRANJANJU NEKA- 
TERIH KULTURNIH PREDMETOV IN DOBRIN, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbgra Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Tanja OREL-ŠTURM, vodja sektorja za mednarodno 
kulturno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

il.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Združenih držav Amerike o zaščiti in ohranjanju nekate- 
rih kulturnih predmetov in dobrin, podpisan v VVashingtonu 8. 
maja 1996. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
glasi; 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O ZAŠČITI IN OHRANJANJU 
NEKATERIH KULTURNIH PREDMETOV IN DOBRIN 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike 
(v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se v želji po uspeš- 
nem medsebojnem sodelovanju v kulturi in kulturni dediščini 
obeh držav, v prepričanju, da bo tak sporazum prispeval k 
utrditvi številnih stikov med državama, ob spoštovanju temelj- 
nih človekovih pravic in v prizadevanju za krepitev razumeva- 
nja, strpnosti in prijateljstva med vsemi narodi, rasnimi ozi- 
roma verskimi skupinami, v prepričanju, da ima vsaka kultura 
dostojanstvo in vrednost, ki ju je treba spoštovati in ohranjati, 
in da so vse kulture del skupne dediščine, ki pripadajo vsemu 
človeštvu, v želji, da okrepita varstvo kulturne dediščine in 
zagotovita dostop do zakladov narodne in svetovne kulture 
brez razlike,glede na to da je propadanje ali izginotje predme- 
tov kulturne dediščine škodljivo siromašenje dediščine vseh 

narodov sveta, glede na to da je varstvo kulturne dediščine 
lahko učinkovito le, če je organizirano tako v državnem kot v 
mednarodnem okviru, in sicer v tesnem sodelovanju med 
državami, ob upoštevanju načel Helsinške sklepne listine 
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, in v želji po 
oblikovanju konkretnih ukrepov v podporo načelom in name- 
nom Konvencije za varstvo svetovne kulturne in naravne 
dediščine iz leta 1972 glede nekaterih predmetov kulturne 
dediščine žrtev genocida med drugo svetovno vojno dogovo- 
rili naslednje: 

1.člen 

Vsaka pogodbenica bo primerno ukrepala, da bo zavarovala 
in ohranila kulturno dediščino vseh narodnih, verskih ali 
etničnih skupin (v nadaljevanju »skupin«), ki bivajo ali so 
bivale na njenem ozemlju in so bile med drugo svetovno vojno 
žrtve genocida na tem ozemlju. 

Za namene tega sporazuma pomeni izraz »kulturna dediš- 
čina« mesta, kjer se opravlja bogoslužje, kraje zgodovinskega 
pomena, spomenike, pokopališča, spominska obeležja 
mrtvim ter arhivsko gradivo, ki se na to nanaša. 

2. člen 

Pogodbenici sodelujeta pri določanju seznamov ustreznih 
predmetov iz 1. člena, še zlasti tistih, ki jim preti propad ali 
uničenje. Vsaka pogodbenica lahko objavi take sezname. 

3. člen 

Vsaka pogodbenica bo zagotavljala, da ne bo prihajalo do 
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formalne ali dejanske diskriminacije kulturne dediščine 
katere koli skupine iz 1. člena ali državljanov druge pogodbe- 
nice v okviru in uporabi njenih zakonov in predpisov, ki se 
nanašajo na: 

a) varstvo in ohranjanje njihove kulturne dediščine; 

b) pravico prispevati k varstvu in ohranjanju njihove kulturne 
dediščine in 

c) javen dostop do te dediščine. 
4. člen 

Kadar določena skupina iz 1. člena ne bo sama mogla zago- 
tavljati ustreznega varstva in ohranjanja svoje kulturne dediš- 
čine, bo vsaka pogodbenica sprejela posebne ukrepe za 
zagotavljanje takega varstva in ohranjanja kulturne dediščine 
na svojem ozemlju in k sodelovanju povabila drugo pogodbe- 
nico ter njene državljane, kadar je pomoč v ta namen po- 
trebna. 

5. člen 

Dobrine kulturne dediščine iz 4. člena, ki so posebnega 
pomena, se navedejo v seznamih predmetov kulturne dediš- 
čine. Takšni seznami se javno objavijo in pošljejo pristojnim 
državnim in lokalnim oblastem. 

Vse tako določene dobrine kulturne dediščine se varujejo, 
ohranjajo in označujejo na način, ki je določen z veljavnimi 
notranjimi predpisi vsake od pogodbenic. Zagotovi se, da so 
dostopni za javnost. 

Sezname predmetov kulturne dediščine bo določila komisija, 
omenjena v 6. členu. Komisija lahko tudi določi dobrine, ki naj 
se kadar koli vključijo v seznam. 

6. člen 

Ustanovi se skupna komisija za kulturno dediščino z name- 
nom, da nadzira dejavnosti v zvezi s seznami iz 2. in 5. člena in 
da opravlja vse druge naloge, ki jih ji poverita pogodbenici. 
Vsaka pogodbenica imenuje enega člana komisije, ki mu 
lahko pomagajo namestniki in svetovalci. Za odločitve komi- 
sije je potrebno soglasje obeh članov. Pogodbenici sodelu- 
jeta s komisijo tako, da ji zagotavljata dostop do predmetov 
kulturne dediščine in vse potrebne podatke za opravljanje 
njenih nalog. 

Vsaka pogodbenica lahko po svojem predstavniku v Skupni 
komisiji za kulturno dediščino (SKKD) iz prvega odstavka 
zahteva, če je to primerno, da se po postopkih Skupne komi- 
sije za kulturno dediščino izdelajo posebni dogovori za varo- 
vanje in ohranjanje kulturne dediščine druge pogodbenice za 
skupine, ki niso vključene v 1. člen, in sicer v primerih, ko je 

taka kulturna dediščina povezana s kulturno dediščino 
pogodbenice, ki to zahteva, v tujini in jo je treba iz kakršnega 
koli razloga zavarovati in ohraniti. Druga pogodbenica bo v 
skladu s svojimi zakoni in predpisi proučila ukrepe z name- 
nom odziva na tako zahtevo. 

Izvršilni organ za izvajanje tega sporazuma na slovenski strani 
je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije - Uprava za 
varstvo kulturne dediščine. Izvršiln organ za izvajanje tega 
sporazuma na ameriški strani je Komisija za ohranjanje ameri- 
ške dediščine v tujini. Vsaka pogodbenica lahko z diplomat- 
sko noto drugi pogodbenici spremeni svoj izvršilni organ. 

7. člen 

V tem sporazumu ni ničesar, kar bi eno ali drugo pogodbe- 
nico oproščalo obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije o varstvu 
svetovne kulture in naravne dediščine iz leta 1972 ali katerega 
koli drugega sporazuma o varstvu kulturne dediščine. 

8. člen 
Ta sporazum se izvaja v skladu z zakoni in predpisi obeh 
držav in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

9. člen 
Spori zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma se predložijo 
organom, omenjenima v tretjem odstavku 6. člena. 

10. člen 

Ta sporazum začne veljati z izmenjavo not, s katerima se 
pogodbenici obvestita o izpolnitvi svojih ustavnih zahtev za 
uveljavitev mednarodnih sporazumov. 

Ta sporazum velja pet let in po izteku tega obdobja ostane v 
veljavi do izteka šestmesečnega obdobja od dneva, ko ena ali 
druga pogodbenica pisno obvesti drugo po diplomatski poti, 
da odpoveduje sporazum. 

Sestavljeno v VVashingtonu dne 8. maja 1996 v dvojniku v 
slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako besedilo 
enako verodostojno. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kulturo - Uprava 
za varstvo kulturne dediščine. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 
držav Amerike o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih 
predmetov in dobrin sta v VJashingtonu dne 8. maja 1996 
podpisala predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Janez 
Drnovšek in podpredsednik Združenih držav Amerike Albert 
Gore, jr. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju kulturne dediščine med obema državama. 

Sporazum bo omogočil ohranitev spomenikov židovske kul- 
turne dediščine na ozemlju Republike Slovenije. 

V skladu s 6. členim tega sporazuma bosta pogodbenici (na 
slovenski strani Ministrstvo za kulturo-Uprava za varstvo kul- 
turne dediščine, na ameriški strani pa Komisija Združenih 
držav Amerike za varstvo kulturne dediščine v tujini) imeno- 
vali po enega člana slovensko-ameriške komisije, ki bo z 
namestnikoma in svetovalci določila predmete ameriške kul- 

turne dediščine na ozemlju Republike Slovenije in se dogovo- 
rila o njihovem varstvu. 

6. člen sporazuma predvideva tudi možnost posebnih dogo- 
vorov o slovenski kulturni dediščini na ozemlju Združenih 
držav Amerike, kar je pomembno, saj tovrstni sporazumi z 
drugimi evropskimi državami te možnosti ne vsebujejo. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov delovanja dvostranske 
slovensko-ameriške komisije in sredstva za obnovo kulturnih 
spomenikov. Sredstva bo zagotovila Uprava za kulturno 
dediščino Ministrstva za kulturo v okviru letnih programov in 
proračuna ministrstva. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURUKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURUKE LITVE 0 VZAJEMNI 

UKINITVI VIZUMOV (RLIVUV) 

- EPA 1542 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE LITVE O VZAJEMNI UKINITVI VIZUMOV 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Milan JAZBEC, vodja konzularnega sektorja Ministrstva 
za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Litve o vzajemni ukinitvi vizumov, podpisan v 
Ljubljani dne 6. maja 1996. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
) glasi:* 

* Besedilo sporazuma v litvanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE LITVE O VZAJEMNI UKINITVI VIZUMOV 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Litve, v nadalje- 
vanju: »pogodbenici«, sta se v želji, da olajšata potovanja in 
razvijata prijateljske odnose med državama, dogovorili o na- 
slednjem: 

1.člen 

Državljani države vsake pogodbenice, ki imajo veljavne potne 
liste, lahko vstopijo na ozemlje države druge pogodbenice na 
vsakem mejnem prehodu za mednarodni promet in tam osta- 
nejo manj kot tri mesece, ne da bi jim bilo treba pridobiti 
vizum. 

2. člen 

Državljani države vsake pogodbenice, ki želijo ostati na ozem- 
lju države druge pogodbenice za obdobje daljše od treh 

mesecev, si morajo pridobiti potrebno dovoljenje pristojnih 
organov določene države. 

>» 
3. člen 

1. Državljani države vsake pogodbenice, ki imajo veljavne 
diplomatske ali službene potne liste in opravljajo uradne 
dolžnosti kot člani diplomatskega ali konzularnega predstav- 
ništva in mednarodne organizacije na ozemlju države druge 
pogodbenice, so oproščeni vizumov za vstop in bivanje za čas 
opravljanja njihovih dolžnosti. 

2. Ista ureditev se uporablja tudi za družinske člane oseb, ki 
so omenjene v prvem odstavku, če imajo veljavne diplomat- 
ske ali službene potne liste. 

4. člen 

Ta sporazum ne oprošča državljanov države vsake pogodbe- 
nice obveznosti, da spoštujejo zakone in predpise, ki veljajo v 
državi druge pogodbenice. 

5. člen 

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da nezaželenim ose- 
bam ne dovoli vstopa ali bivanja v državi. 

6. člen 

Organi vsake pogodbenice brez formalnosti sprejmejo svoje 
državljane nazaj na svoje ozemlje. 

7. člen 

1. Pogodbenici si bosta izmeniali vzorce njunih veljavnih 
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potnih listov po diplomatski poti najmanj 30 dni pred začet- 
kom veljavnosti tega sporazuma. 

2. Če ena od pogodbenic spremeni potne liste ali uvede novo 
potno listino po začetku veljavnosti tega sporazuma, pošlje 
drugi pogodbenici po diplomatski poti vzorce teh listin naj- 
manj 30 dni pred njegovo uvedbo. 

8. člen 

Vsaka pogodbenica lahko iz razlogov javnega reda ali varno- 
sti začasno preneha izvajati predhodna določila v celoti ali 
delno, razen 6. člena. Tako prenehanje izvajanja se mora 
nemudoma sporočiti drugi pogodbenici po diplomatski poti. 

9. člen 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko kadarkoli odpove s predhodnim 90 dnevnim pisnim 
obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti. 

10. člen 

Ta sporazum morajo odobriti pristojni organi vsake pogodbe- 
nice v skladu z njuno zakonodajo in začne veljati 30 dni po 
izmenjavi ustreznih sporočil v zvezi s tem. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 6. maja 1996, v 
slovenskem, litvanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi velja 
angleško besedilo. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za notranje zadeve 
in Ministrstvo za zunanje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Litve o vzajemni ukinitvi vizumov sta podpisala minister za 
zunanje zadeve Republike Slovenije, g. Zoran Thaler In mini- 
ster za zunanje zadeve Republike Litve, g. Povilas Gylys, dne 
6. maja 1996 v Ljubljani. 

Sporazum omogoča vstop in bivanje državljanom ene države 
pogodbenice na ozemlje druge države pogodbenice brez 
vizumov, za obdobje krajše od treh mesecev. Imetnikom 
diplomatskih oz. službenih potnih listov, ki so člani diplomat- 
skega ali konzularnega predstavništva in mednarodne organi- 
zacije omogoča bivanje brez vizuma v času njihovega službo- 
vanja v drugi državi pogodbenici, kar velja tudi za njihove 
družinske člane, če so imetniki diplomatskih oz. službenih 
potnih listov. 

Sporazum se lahko odpove s predhodnim 90-dnevnim pisnim 
obvestilom. Njegovo izvajanje je mogoče iz razlogov javnega 
reda ali varnosti tudi začasno ustaviti - delno ali v celoti, kar 
mora biti drugi pogodbenici sporočeno po diplomatski poti. 

Sporazum vsebuje še druge določbe, ki so običajne za 
tovrstne sporazume. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe ali izdaje 
novih predpisov, niti dodatnega angažiranja proračunskih 
sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE LITVE 0 

PONOVNEM SPREJEMU OSED, 

KATERIH VSTOP V DRŽAVO ALI 

RIVANJE V NJEJ STA V NASPROTJU Z 

VELJAVNIMI PREDPISI DRŽAVE 

(RUPSO) 

- EPA 1543 

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija 
1996 doloćila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE LITVE O PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KATERIH 
VSTOP V DRŽAVO ALI BIVANJE V NJEJ STA V 
NASPROTJU Z VELJAVNIMI PREDPISI DRŽAVE 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Milan JAZBEC, vodja konzularnega sektorja Ministrstva 
za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

"I.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Litve o ponovnem sprejemu oseb, katerih 
vstop v državo ali bivanje v njej sta v nasprotju z veljavnimi 
predpisi države, podpisan v Ljubljani dne 6. maja 1996. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
glasi:* 

• Besedilo sporazuma v litvanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO REPUBLIKE LITVE O PONOVNEM SPREJEMU 

OSEB, KATERIH VSTOP V DRŽAVO ALI BIVANJE V NJEJ 
STA V NASPROTJU S PREDPISI DRŽAVE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Litve sta se 
upoštevaje svoj skupni cilj, da olajšata težave, ki bi utegnile 
nastati zaradi obojestranske odprave vizumov za kratko turi- 

stično bivanje njunih državljanov in z željo, da v duhu dobrega 
sodelovanja na bazi vzajemnosti olajšata ponoven sprejem 
oseb, katerih vstop v državo ali bivanje v njej sta v nasprotju s 
predpisi države, dogovorili naslednje: 

I. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV DRŽAV 
POGODBENIC 

l.člen 

(1) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge 
države pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti na 
svoje ozemlje vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje 
več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju države 
prosilke, če je bilo ugotovljeno ali se domneva, da ima ta 
oseba državljanstvo zaprošene države. 

(2) Državljanstvo se lahko ugotavlja ali domneva na podlagi 
potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice, 
tudi če so bili ti dokumenti izdani nepravilno ali če je njihova 
veljavnost potekla pred manj kot tremi leti. Državljanstvo se 
lahko domneva tudi na podlagi drugih podatkov. 

(3) Država prosilka je dolžna osebo pod istimi pogoji ponovno 
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sprejeti, tudi če se z nadaljnjim preverjanjem ugotovi, da 
oseba v trenutku, ko je zapustila ozemlje države prosilke, ni 
imela državljanstva zaprošene države. 

II. PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN 
OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA 

2. člen 
(1) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge 
države pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti 
državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne 
izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop ali bivanje, ki 
veljajo na ozemlju države prosilke, če se ugotovi, da je taka 
oseba stopila na ozemlje države pogodbenice po bivanju na 
ozemlju zaprošene države ali potovanju skozenj. 

(2) Vsaka država pogodbenica je dolžna na zahtevo druge 
države pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti 
državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne 
izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za bivanje ali vstop, ki 
veljajo na ozemlju države prosilke, če ima taka oseba veljaven 
vizum ali kako drugo veljavno dovoljenje za bivanje, ki ga je 
izdala zaprošena država. 

3. člen 
(1) Obveznost ponovnega sprejema, predpisana v 2. členu, ne 
velja, kadar gre za: 
a)državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo z državo 
prosilko; 
b) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so 
po zapustitvi ozemlja zaprošene države ali po vstopu na 
ozemlje države prosilke od slednje dobili vizum ali dovoljenje 
za bivanje; 
c) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so 
zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju države prosilke; 
d) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim 
je zaprošena država priznala bodisi status begunca na pod- 
lagi določil Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28 
julija 1951, dopolnjene z Newyorškim protolom z dne 31. 
januarja 1967, ali status osebe brez državljanstva na podlagi 
Newyorške konvencije o statusu oseb brez državljanstva z 
dne 28. septembra 1954; 
e) državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je 
zaprošena država dejansko vrnila v njihovo matično državo ali 
v kako tretjo državo. 

4. člen 

Država prosilka se obvezuje, da bo ponovno sprejela na svoje 
lastno ozemlje državljane tretjih držav ali osebe brez držav- 
ljanstva, za katere bi se po ustreznih preverbah zaprošene 
države ugotovilo, da v času njihovega odhoda z ozemlja 
države prosilke ne ustrezajo določilom 2. in 3. člena tega 
sporazumja. 

III. POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA 

5. člen 
(1) Zaprošena država je dolžna v osmih dneh pisno odgovoriti 
na prošnjo za ponoven sprejem. Zavrnitev ponovnega spre- 
jema je treba utemeljiti. 

(2)'Zaprošena država je dolžna najpozneje v enem mesecu 
ponovno sprejeti osebo, za katero je bil potrjen ponoven 
sprejem. Ta rok se lahko podaljša na zahtevo države prosilke. 

6. člen 

Zaprošena država je dolžna državi prosilki izdati potrditev 
ponovnega sprejema, z identifikacijskimi podatki osebe, za 
katero se zahteva ponoven sprejem, in z morebitnimi doku- 
menti take osebe. 

7. člen 

Država prosilka je dolžna kriti stroške prevoza oseb, ki naj bi 
jih ponovno sprejeli na meji zaprošene države. Država pro- 

silka nosi tudi vse stroške v primeru ponovnega sprejema 
oseb, če bi bil potreben. 

IV. TRANZIT V PRIMERU ZAVRNITVE 

8. člen 

(1) Vsaka država pogodbenica bo na zahtevo druge države 
pogodbenice dovolila vstop na svoje ozemlje ali tranzit čezenj 
državljanom tretjih držav ali osebam brez državljanstva, ki jih 
je država prosilka zavrnila na meji. Tranzit se lahko opravi po 
cesti, železnici ali z letalom. 

(2) Država prosilka prevzame polno odgovornost za nadalje- 
vanje potovanja take osebe v namembno državo in bo tako 
osebo ponovno sprejela, če se ukrep zavrnitve iz kakršnega- 
koli razloga ne bi mogel izvršiti. 

(3) Država prosilka bo zaprošeni državi potrdila, da ima oseba, 
za katero je bil odobren tranzit, dokument za prevoz v 
namembno državo. 

9. člen 

(1) Država pogodbenica, ki je uporabila ukrep izgona, je 
dolžna obvestiti zaprošeno državo ali zavrnjena oseba potre- 
buje spremstvo. Zaprošena država se v zvezi s tranzitom 
lahko: 
- odloči, da bo sama določila spremstvo; 
- odloči, da bo določila spremstvo skupaj z državo pogodbe- 
nico, ki je uporabila ukrep izgona. 

(2) Če se tranzit opravi z letalsko družbo države pogodbenice, 
ki je uporabila ukrep izgona, in s policijskim spremstvom, to 
lahko opravi država pogodbenica sama, pod pogojem da ne 
zapustijo mednarodnega pasu na letališču zaprošene države. 

(3) Če se tranzit opravi z letalsko družbo zaprošene države in s 
policijskim spremstvom, tedaj to opravi zaprošena država, 
pod pogojem, da država, ki je uporabila ukrep izgona, krije 
vse nastale stroške. 

(4) Če se mora tranzit izjemoma opraviti po cesti ali železnici, 
se državi pogodbenici dogovorita o nujnosti in izvedbi sprem- 
stva. 

10. člen 

Zahtevo za tranzit si neposredno izmenjata ustrezna organa 
držav pogodbenic. Zahteva mora vsebovati vse podatke o 
istovetnosti in državljanstvu osebe, datum potovanja, čas in 
kraj prihoda v tranzitno državo ter čas in kraj odhoda iz nje v 
namembno državo, vključno z vsemi podatki uradnih oseb, ki 
bi spremljale tako osebo. 

11. člen 

Tranzit se lahko zavrne: 

- če se oseba v njeni namembni državi kazensko preganja 
zaradi rase, veroizpovedi, narodnosti ali pripadnosti določeni 
družbeni skupini ali zaradi njenega političnega prepričanja; 

- če osebi grozi, da bo v namembni državi preganjana ali 
kaznovana za kazniva dejanja, storjena pred tranzitom. 

12. člen 

Država prosilka je dolžna kriti vse stroške tranzita do meje 
namembne države kot tudi vse stroške, ki bi nastali v primeru 
vračanja. 

V. SPLOŠNE DOLOČBE 

13. člen 

Državi pogodbenici bosta z izmenjavo not med ministroma, 
odgovornima za nadzor državne meje, določili 
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- letališča, ki se bodo uporabljala za ponoven sprejem ali za 
vstop oseb, ki so v tranzitu; 

- državne in lokalne organe, katerih naloga je obravnavati 
zahteve za ponoven sprejem ali tranzit 

14. člen 

(1) Določila tega sporazuma ne posegajo v obveznosti ponov- 
nega sprejamanja ali vračanja tujih državljanov, ki izhajajo iz 
drugih mednarodnih pogodb, katerih podpisnici sta državi 
pogodbenici. 

{2) Določila tega sporazuma niso ovira za uporabo določil 
Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 
in določili Newyorškega protokola z dne 31. januarja 1967. 

(3) Določila tega sporazuma niso ovira za uporabo določil 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin z dne 4. novembra 1950. 

15. člen 

(1) Vsaka država pogodbenica je drugo dolžna obvestiti o 

končanju vseh potrebnih ustavnih postopkov za ratifikacijo 
tega sporazuma, ki začne veljati trideset dni po prejemu 
zadnjega obvestila. 

(2) Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. 

(3) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Lahko se ga 
odpove po diplomatski poti s trimesečnim odpovednim 
rokom. 

V potrditev zgornjega so ta sporazum podpisali predstavniki 
obeh držav pogodbenic, pravilno pooblaščeni za ta namen. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 6. maja 1996 v dveh izvodih v 
slovenskem, litvanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
tri besedila enako verodostojna. V primeru spora ali razlike pri 
razlagi tega sporazuma prevlada'angleško besedilo. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Litve o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo ali 
bivanje v njej sta v nasprotju z veljavnimi predpisi države sta 
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Zoran Thaler 
in minister za zunanje zadeve Republike Litve Povilas Gylys 
podpisala v Ljubljani, 6. 5. 1996. 

Sporazum ureja vprašanja vračanja in ponovnega sprejema- 
nja oseb, državljanov obeh pogodbenic, kakor tudi državlja- 
nov tretjih držav, katerih vstop v državo ali bivanje v njej sta v 
nasprotju s predpisi države. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Litve o ponovnem sprejemu oseb, katerih vstop v državo aH 
bivanje v njej sta v nasprotju z veljavnimi predpisi države z 
zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati 
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa. 

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški 
za odstranitev tujca z območja Republike Slovenije se že 
sedaj, če tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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Predlog 

ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1. 

ODSTAVKA 57. ČLENA ZAKONA O 

REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI 

Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Na podlagi 208. člena Poslovnika državnega zbora Repu- 
blike Slovenije (Ur. List, št. 40/93 in 80/94) podpisani posla- 
nec predlaga 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 1. ODSTAVKA 57. ČLENA 
ZAKONA O REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI (Ur. L. 

RS 15/94 in odločba US 1114 Ur. L. RS 13/95) (ZRLI), 

ki jo pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 209. člena 
Poslovnika državnega zbora Republike Slovenije. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika državnega 
zbora, bo na sejah državnega zbora sodeloval dr. Jože 
Pučnik. dr. Jože Pučnik, I. r. 

»Določilo 1. odstavka 57. člena zakona o referendumu in ustave RS razumeti, tako da predlog ni sprejet le v primeru, če 
ljudski iniciativi je treba skladno z 2. odstavkom 168. člena proti njemu glasuje dve tretjini navzočih poslancev « 

OBRAZLOŽITEV 

V kolikor bi ta člena razlagali, da mora začetek postopka 
potrditi dve tretjini navzočih poslancev bi bila ustavna 
določba, da lahko začetek postopka za spremembo Ustave 
predlaga 30.000 volilcev nesmiselna. Namen te določbe je 
omogočiti volivcem neposreden vpliv na tako pomembno 
parlamentarno odločanje. Le v primeru, da bi bila zahteva 

očitno nesprejemljiva ali celo usmerjena proti človekovim 
pravicam ustava dopušča možnost zavrnitev predloga, če 
tako oceni dve tretjini navzočih poslancev. 

Sprejem takšne razlage je edini logičen, saj se le tako lahko v 
praksi izvaja ljudska iniciativa. 
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PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE 

RAZLAGE 1. IN 2. ODSTAVKA 10. 

ČLENA ZAKONA O ODVETNIŠTVU 

Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12. 6. 
1996, določil novo besedilo 

OBVEZNE RAZLAGE 1. in 2. ODSTAVKA 10. ČLENA 
ZAKONA O ODVETNIŠTVU (Ur. I. RS, št. 18/93), 

s katerim se nadomešča predlog obvezne razlage navede- 
nega zakona, z dne 21. 2. 1996, in ki ga pošilja v prilogi. 

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega 
zbora prosi, da ga obvestite o odločitvah državnega zbora 
v zvezi s sklepom državnega sveta. 

Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 12. 6.1996, 
obravnaval pobudo, da poda predlog za sprejem obvezne 
razlage 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu (Ur. I. 
RS, št. 18/93), s katerim se nadomešča predlog obvezne 
razlage, ki jo je državni svet določil na 69. seji, dne 21. 2.1996, 
in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni 
svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
sprejme obvezno razlago 1. in 2. odstavka 10. člena zakona o 
odvetništvu (Ur. I. RS, št. 18/93). 

Predlog za sprejem obvezne razlage 1. in 2. odstavka 10. 
člena zakona o odvetništvu se glasi: 

»Določila 1. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu je treba 

razumeti tako, da so državni organi, organizacije in posamez- 
niki, ki izvajajo javna pooblastila, dolžni dajati odvetniku 
podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica 
v posamezni zadevi, in sicer: 

- policijske zapisnike o prometnih nesrečah s skicami in 
fotografijami; 
- zapisnike o nesrečah pri delu; * 
- odločbe državnih organov, sodišč in sodnikov za prekrške; 
- podatke o lastnišvu in zavarovanju motornih vozil in plov- 
nih objektov in 
- podatke o žiro računih fizičnih in pravnih oseb. 

Določilo 2. odstavka 10. člena zakona o odvetništvu je treba 
razumeti tako, da je odvetnik upravičen od upravljalcev zbirk 
podatkov zahtevati posredovanja osebnih podatkov, ki se 
nanašajo na imena, priimke, rojstne datume, izobrazbo, 
poklic, zaposlitev in naslove fizičnih oseb, kadar jih potrebuje 
za opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke.« 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora 
Republike Slovenije je s sklepom z dne 3. 4. 1996 predlagal 
predlagatelju - Državnemu svetu Republike Slovenije, da bi 
bilo treba besedilo obvezne razlage, ki jo je državni svet 
določil na seji, dne 21. 2. 1996, natančneje oblikovati in sicer 
upoštevaje vsebinske razlike med določbama 1. in 2. odstavka 
10. člena zakona o odvetništvu. 

Ta obvezna razlaga je še vedno nujno potrebna. 

Kljub zgoraj navedenim določbam zakona o odvetništvu, 
odvetniki v praksi od nikogar ne dobijo nobenih podatkov. 

Nerazumljivo je, da policija pošilja zapisnike in druge podatke 
o prometnih nesrečah zavarovalnicam, ne pa tudi odvetni- 
kom. In vendar odvetnik npr. ne more postaviti zahtevka 
zavarovalnici, če nima temeljnih podatkov o udeležencih, 
zavarovalnicah, zavarovalnih policah ipd., kar vse je vsebo- 
vano v navedenih zapisnikih. 

Odvetnik ne more za stranko uveljavljati ustreznih zahtevkov, 
če nima na razpolago odločb državnih organov, sodišč in 
sodnikov za prekrške. 
Odvetnik za stranko ne more postavljati odškodninskih zah- 
tevkov, če nima podatkov o lastništvu in zavarovanju motor- 
nih vozil in plovnih objektov. 
Odvetnik ne more voditi izvršbe, če nima podatkov o žiro 
računu, naslovu, zaposlitvi in drugih podatkov o dolžnikih - 
fizičnih osebah, ne glede na to, da sodišča take nepopolne 
vloge zavračajo. 
Odvetnik je po zakonu in kodeksu odvetniške poklicne etike 
zavezan k strogemu varovanju vsega, kar zve pri opravljanju 
svojega poklica. Za izdajo poklicne tajnosti, je disciplinsko in 
kazensko odgovoren. Zato je izključena možnost kakršnekoli 
zlorabe zgoraj navedenih podatkov. -■ 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Miroslav Cerar. 
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Dopolnitev predloga zakona o 

ZAČASNEM ZATOČIŠČU (ZZZAt) 

- EPA 805 - tretja obravnava 

VladaRepublike Slovenije obvešča, da je v zakonu o začas- 
nem zatočišču - tretja obravnava, ki ga je poslala v obrav- 
navo z dopisom št. 260-01/94-2/4-8 dne 30. aprila 1996 
pomotoma izpuščen del teksta v 12. členu (v drugi obrav- 
navi 11. člen) in sicer drugi odstavek, ki glasi: 

»Če pristojni organ že iz vloge ugotovi vse potrebne 
podatke, odloči o začasnem zatočišču v skrajšanem po- 
stopku.« 

Za neljubo pomoto se opravičuje. 
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