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Letnik XXIV

NARAVNI REZERVAT
Predlog zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (ZNRŠZ)
- EPA 370 - II - hitri postopek

POVRAČILA STROŠKOV
Predlog zakona o spremembi zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (ZPSDP-A)
- EPA 369 - II - hitri postopek

MINIMALNE PLAČE
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne plače in o načinu
usklajevanja plač (ZDMPNU-A)
- EPA 368 - II - hitri postopek

IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-C)
- EPA 367 - II - hitri postopek
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Predlog zakona o
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ŠKOCJANSKI

(ZNRŠZ)

- EPA 370 - II - hitri postopek

raznovrstnosti. Z odpravo evtrofizacije vode v akvatoriju bodo
odpravljene posledice degradacije prostora, ki negativno
vplivajo na kvaliteto življenja ljudi v širšem prostoru okoli njega.

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 4/12-1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK,

Glede na to, da trenutno obstajajo realne in ugodne možnosti
financiranja večjega dela sanacije iz mednarodnih virov, je
uveljavitev posebnega statusa nujna tudi za kandidaturo pri
pridobivanju teh sredstev.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Zavarovanje območja Škocjanskega zatoka kot naravnega
rezervata je nujno potrebno izpeljati v časovno najkrajši možni
proceduri. Konec leta je poteklo začasno varstvo, ki ga je
razglasilo Ministrstvo za okolje in prostor, ki je v okviru svojih
delovnih nalog pristojno tudi za varstvo naravne dediščine.
Podaljšanje začasnega varstva namreč ne rešuje problemov
zatoka tudi zato ne, ker je mogoče pričakovati, da se bodo
dejanske razmere območja, v katerem je naravno ravnovesje
že močno porušeno, začele naglo slabšati, kar lahko privede
do stanja, ko bo onemogočena reverzbilnost in renaturacija.

Na podlagi navedenega predlagamo, da se predlog zakona o
naravnem rezervatu Škocjanski zatok obravnava po hitrem
postopku.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Mladen BERGINC, državni podsekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Jelka KREMESEC JEVŠENAK, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

Poleg preprečevanja posegov, ki slabšajo dejansko stanje, je
nujno treba začeti tudi s sanacijskimi ukrepi za izboljšanje
obstoječega stanja. Ukrepi za izboljšanje bioloških razmer v
rezervatu bodo omogočili ohranitev izjemno visoke biotske

površin za soline, ki so bile dokončno urejene v XIX. stoletju.
Reka Badaševica, ki je vanje odlagala svoje nanose, jih je delila
na dva dela.

1. UVOD
'• Ocena stanja

V začetku XX. stoletja je vloga solin spričo znižanja odkupne
cene soli upadla, zato so jih začeli opuščati. Kasneje se je italijanska
oblast odločila za izsušitev opuščenih solin in regulacijo vodotokov.
V obdobju 1932 - 1939 je bila izvedena večina vodnoureditvenih
del. Vzporedno s temi deli so zasipavali semedelsko bonifiko. Ko
je bila ta zasuta, se je Koper dokončno povezal s kopnim. Zahodno
od te povezave, pod Škocjanskim hribom, pa je nastal plitev

-Ujgjansko stanje
Del slovenskega morja med Koprom, koprsko luko in obalno
c
esto se imenuje Škocjanski zatok. Njegov položaj priča o tem,
je bil Koper nekoč otok. Nastanek škocjanskega zaliva in
kasneje zatoka je povezan z urbanističnim razvojem mesta Koper
'n okolice. Zametek Škocjanskega zatoka je predstavljalo urejanje
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izhajajo iz te konvencije, Ur. I. RS - Mednarodne pogodbe, št. 1586/92, Ur. I. RS, št. 54/92), Konvencija o varstvu migratornih vrst
živali (Bonn, 1972; Svet Evropske skupnosti je 24. junija 1982
razglasil veljavnost te konvencije za vse države članice),
Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992; dne 7.
junija 1996 jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije) in
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, ki
opredeljuje mednarodne standarde in zahteve varstva dediščine
(SFRJ jo je ratificirala leta 1974, Ur. I. SFRJ, št. 56/74), ter Gradeška
deklaracija o mediteranskih mokriščih (Gradež, 1991) in Khioška
deklaracija o zaščiti sredozemskih ekosistemov (Khios, 1992).

obrobni zaliv. V začetku petdesetih let so ob samem mestu Koper
začeli graditi pristanišče - Luko Koper, ki se je širila proti Ankaranu.
S tem je Škocjanski zaliv postajal vse bolj zaprt, tako da je postal
zatok.
Zaradi položne obale, ki sta jo ustvarili reki Rižana in Badaševica,
prihaja v zatoku do mešanja slane in sladke vode, kar je
omogočilo nastanek največjega brakičnega močvirja v Sloveniji.
Ravno zaradi te specifičnosti je Škocjanski zatok zelo pomembno
favnistično in floristično področje skozi vse leto. V ekološkem
pogledu so najbolj zanimive rastlinske in živalske vrste, ki
potrebujejo za svoj razvoj polslane (brakične) vode. Rastline, ki
uspevajo le na slanih tleh, se imenujejo halofiti ali slanuše.

Škocjanski zatok se nahaja v Mestni občini Koper. Mestna občina
Koper je v sredini 80-ih let del območja namenila z dolgoročnim
planom za naravni rezervat, v skladu s strokovnimi predlogi
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran. Ti predlogi
so opredeljevali to območje kot del naravne dediščine, ki ima
posebno vrednost, in nalagali občini ustrezno ukrepanje za
zavarovanje.

O izredni pestrosti tega edinstvenega ekosistema govorijo
naslednji podatki: na območju Škocjanskega zatoka in bližnje
okolice živi 41% vseh slovenskih dvoživk, 41% vseh slovenskih
plazilcev, 55% vseh v Sloveniji opaženih vrst ptic in 36% v Sloveniji
živečih sesalcev. Škocjanski zatok z okolico je posebnost med
slovenskimi ekosistemi. To pogojujejo predvsem neposredna
bližina morja, mediteranska klima in submediteranska vegetacija,
kakor tudi sam ustroj in razsežnost zatoka. Veliko površino prekriva
brakična voda, ki tudi v zimskih mesecih - razen v zelo hudih
zimah - ne zamrzne tako kot večina stoječih voda v Sloveniji in
srednji Evropi. Različne globine zatoka, velika pestrost habitatov,
zamočvirjeni travniki, plitvine in poloji, bibavični pas, obrežja, mlake,
reke itd. omogočajo veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst.
Škocjanski zatok pa je prav tako pomemben tudi kot predstavnik
mokrišč, tj. tiste vrste biotopov, ki jim je urbanizacija do sedaj
najmanj prizanašala in so zaradi tega prva v vrsti ogroženih
biotopov pri nas in v svetu sploh. Vzporedno z njimi pa so ogrožene
tudi vse rastlinske in živalske vrste, vezane na tovrstni življenjski
prostor.

Vendar se je zaradi razvoja mesta in potreb luke območje
Škocjanskega zatoka zasipavalo ter se vanj odlagalo različne
vrste materialov, in sicer kljub odločitvi o rezervaciji dela tega
prostora za zavarovano območje. Zasipavanje se je odvijalo brez
zahtevanih materialnih zavarovanj - izgradnje varovalnega nasipa
- dela območja Škocjanskega zatoka, ki bi ohranila to območje v
naravnem stanju. Ti posegi v okolje so imeli za posledico
degradacijo okolja in izgubljanje funkcije celotnega območja kot
življenjskega prostora velikega števila ptic.
Mestna občina Koper je sprejela Odlok o obveznem odlaganju
odpadnega gradbenega materiala na tem območju (Uradne objave,
št. 5/80, 32/87, 30/88 in 32/90). Na podlagi tega akta je na tem
območju nastalo odlagališče smeti, ki je delovalo brez potrebnih
dovoljenj. Občina Koper tudi ni izpeljala planirane razglasitve
območja za naravno znamenitost.

Urbanizacija območja je imela zaradi zasipavanja in odlaganja
materiala v Škocjanski zatok za posledico veliko škodo in
ogrožanje obstoja živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo v tem biotopu.
To pa še posebej zaradi dejstva, da so se v zatok odlagali tudi
drugi odpadki, ne le gradbeni material. Območje zatoka se je zato
neprestano zmanjševalo, zaradi zasipavanja iz luke se je dvigovalo
dno, do onesnaženja pa je prihajalo tudi zaradi vrste različnih
odpadkov (karoserije avtomobilov, hladilniki, gurtie, staro
pohištvo...).

Zaradi velike nevarnosti poškodovanja ter celo uničenja
Škocjanskega zatoka kot naravne dediščine, ki ima vse lastnosti,
ki upravičujejo domnevo, da gre za naravno znamenitost, je
Ministrstvo za okolje in prostor to območje začasno zavarovalo
kot naravno znamenitost velikega in izjemnega pomena (Odredba
o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno
znamenitost, Ur. I. RS, št. 77/96). Območje Škocjanskega zatoka
je sedaj zavarovano do 31.12.1997.

Z zasipavanjem je bila prizadeta tudi okolica Škocjanskega zatoka,
ki je služila istemu namenu - funkcioniranju območja kot biotopa.
Zaradi zgoraj omenjenih posegov na širšem območju Škocjanskega zatoka so onemogočene določene funkcije tega
življenjskega prostora, predvsem funkcija razvoja posameznih
vrst živih bitij. Ta funkcija vključuje tudi gnezdenje tam živečih vrst
ptic, ki v obstoječih razmerah za to nimajo dovolj prostora.

Območje, zajeto s predlogom zakona, ima raznoliko lastninsko
strukturo. Večji del začasno zavarovanega območja zajema
morsko površino in morsko vodo. Le-ta je že po Zakonu o varstvu
okolja (Ur. I. RS, št. 32/93 in 1/96) kot naravni vir v lasti države
Druga zemljišča, praviloma vodna zemljišča so tudi v lasti države
na podlagi Zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v
družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96). Zemljišča v tem delu
so deloma lahko še tudi v lasti Mestne občine Koper, deloma pa
so prešla kot kmetijska zemljišča na Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije. Po grobi oceni, na podlagi
zemljiškoknjižnih podatkov, je vseh teh zemljišč pribl. 9/10. Ostalo
je v zasebni lasti. Na območju Bertoške Bonifike, ki jo predlog
zakona vključuje v zavarovano območje, so zemljišča prav tako
večinoma v lasti države, z njimi pa upravlja Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS, približno 20% zemljišč na tem območju pa je v
zasebni lasti.

1.2, Pravno stanje
Ustava Republike Slovenije določa dolžnost države, da skrbi za
ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter tako
ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj
Slovenije (5. člen Ustave RS) in da država in lokalne skupnosti
skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine (75. člen
Ustave RS).
Obveznosti Slovenije do varstva narave ter ohranjanja naravne
in kulturne dediščine izhajajo tudi iz mednarodnih pogodb, h katerim
je Slovenija pristopila. Mednarodnopravna podlaga za izdajo
zakona so naslednje mednarodne pogodbe: Konvencija o
močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot gnezdišča močvirskih
ptic (Ramsar, 1971; ratificirala jo je že nekdanja SFRJ, s podpisom
akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO dne 21.
oktobra 1992 pa je Republika Slovenija prevzela obveznosti, ki
poročevalec, št. 5

Predloženi zakon je sistemsko uvrščen v veljavno zakonodajo s
smiselno uporabo določil 21. člena Zakona o naravni in kulturni
dediščini (Ur. I. SRS, št. 1-3/81, 42/86, 8/90 in Ur. I. RS, št. 26/92)
ter Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93 in 1/96). Po svoji
vsebini je predloženi zakon akt o razglasitvi naravne znamenitosti
državnega pomena.
4
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H. Razlogi za sprejem zakona

narave ter prihodnjim rodovom čimbolje ohraniti naravne vrednote
in dediščino nacionalnega in svetovnega pomena.

Območje Škocjanskega zatoka nesporno izpolnjuje vse
Zahtevane strokovne pogoje, da ga je moč šteti za naravno
Znamenitost velikega in izjemnega pomena za državo.
Najpomembnejša okoliščina, ki izkazuje potrebo po varovanju
'ega območja, je njegova edinstvenost in posebnost. Enkratna
zastopanost flore in favne, združenih v neponovljivem sožitju na
čredno majhnem področju, pomeni izpolnitev pogoja, opredeljenega z zakonom o naravni in kulturni dediščini, da so naravni
rezervati namenjeni ohranitvi ekološke raznolikosti in biogenetske
skladnosti posameznih območij v Sloveniji, vzdrževanju
naravnega ravnotežja, ohranitve redkih in ogroženih rastlinskih
In živalskih vrst ter raziskovalnemu delu. V Sloveniji je Škocjanski
Zatok enkraten primer brakičnega močvirja, ki je v pretežni meri
ohranilo svojo osnovno funkcijo gnezdišča velikemu številu ptic
ter služi, ker pozimi ne zamrzne, tudi kot preletna postaja pri
selitvah ptic iz severne Evrope na jug. Zaradi omenjenih značilnosti
ie to območje izjemno pomembno tudi v mednarodnem prostoru,
saj zavezujejo Slovenijo k njegovemu varstvu tudi že podpisane
in ratificirane mednarodne konvencije. Območje Škocjanskega
^atoka je preraslo svoj lokalni pomen tudi zaradi mednarodnih
obveznosti države in zahteva državno ureditev in varstvo.

Cilji in načela zakona so:
1. Zavarovanje naravne znamenitosti državnega pomena z
ustanovitvijo naravnega rezervata Škocjanski zatok.
2. Izpolnitev obveznosti, ki jih je Republika Slovenija prevzela s
sprejemom mednarodnih pogodb s tega področja (Konvencija
o močvirjih, ki so mednarodnega pomena kot gnezdišča
močvirskih ptic, Konvencija o biološki raznovrstnosti in
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine).
3. Zagotovitev pravnih in finančnih temeljev za vzpostavitev
primernih pogojev za življenje rastlin in živali na območju
Škocjanskega zatoka.
4. Zagotavljanje varstva in upravljanja območja Škocjanskega
zatoka.
5. Vzpostavitev pogojev za izvajanje naravovarstvene in okoljske
vzgoje in izobraževanja.
IV. Ocena predvidenih finančnih posledic zakona
Med neposredne finančne posledice sprejema zakona sodi
zagotovitev sredstev, potrebnih za opravljanje dejavnosti, ki jo
predlog zakona opredeljuje kot javno službo. Predlog zakona tu
loči med dejavnostjo varstva rezervata in dejavnostjo upravljanja
rezervata. Naloge varstva rezervata bo opravljal javni zavod, ki
izvaja naloge varstva naravne dediščine, to je Regionalni zavod
za varstvo naravne in kulturne cjediščine Piran. Za izvajanje
dodatnih, s tem zakonom naloženih nalog, se ocenjuje, da bo
potrebno zagotoviti 1.5 milijona tolarjev. Naloge upravljanja
rezervata se bodo izvajale na podlagi podeljene koncesije, kjer
se ocenjuje, da bo vrednost del znašala 1 milijon tolarjev. Pri tem
je treba upoštevati, da se bo ta vrednost določala s koncesijsko
pogodbo. Pri določitvi vrednosti se bodo seveda upoštevala tudi
sredstva, ki jih bo koncesionar pridobil z lastno dejavnostjo v
zvezi z rezervatom, predvsem so tu mišljene vstopnine.

Območje Škocjanskega zatoka je trenutno zavarovano z Odredbo
o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno
Znamenitost, ki je to območje velikega in izjemnega pomena za
vso državo začasno zavarovala pred nadaljnjim ogrožanjem in
uničevanjem. Veljavnost odredbe poteče z dnem 31. 12. 1997.
Namen začasne razglasitve je zavarovati tisti del naravne
dediščine, pri kateri se upravičeno domneva, da ima lastnosti,
zaradi katerih bo razglašena za naravno znamenitost in kadar
obstaja objektivna nevarnost, da bi bil ta del naravne dediščine
Uničen, poškodovan ali izgubljen. Veljavnost tega akta je začasna
'n omogoča pristojnemu organu, da v vmesnem času izpelje
Postopek redne razglasitve. Naravno znamenitost velikega in
Izjemnega državnega pomena je moč zavarovati samo z
zakonom, saj bo država le na ta način lahko zagotovila pogoje za
Varstvo in razvoj tega območja in sicer v obsegu, ki presega golo
Preprečevanje sedanjih škodljivih posegov v prostor in zajema
tudi skrb za njegov razvoj v smislu posebnega biotopa. Samo z
zakonom je namreč mogoče izraziti javni interes države do varstva
tega območja. Predlagana razglasitev za naravni rezervat je v
tem primeru najprimernejša kategorija varstva.

Predlagani zakon bo urejal tudi vprašanja lastninske strukture
zavarovanega območja naravnega rezervata. Čeprav je večina
zemljišč sedaj že v lasti države in z njimi upravlja Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, pa še vedno ostaja nekaj zemljišč, ki so v
zasebni lasti in ki ležijo znotraj predvidenih meja zavarovanega
območja. Zaradi vezanosti spremembe lastništva na ureditveni
načrt rezervata, ki bo določen v postopku sprejema sanacijskega
načrta, ki je obvezna sestavina prvega programa varstva in
razvoja rezervata, trenutno ni mogoče oceniti finančnih posledic
teh določb zakona. Enako velja tudi za finančne posledice
predlaganega zakona v tistem delu, ko zakonske določbe
pomenijo omejevanje lastninske pravice in so lahko podlaga za
zahtevke po izplačilu odškodnin ali nadomestil. Potrebe po teh
sredstvih so namreč odvisne od razvoja zavarovanega območja,
sanacijskih ukrepov in vpliva varstvenih režimov na gospodarjenje
v območju rezervata.

Navedene značilnosti Škocjanskega zatoka dokazujejo obstoj
Velikega in izjemnega državnega pomena te naravne znamenitosti, ki je presegla svoj lokalni pomen. Hkrati pa je obstoj tega
območja tudi ogrožen predvsem zaradi potreb razvoja lokalne
samoupravne skupnosti, kjer leži to območje, to je Mestne občine
Koper. Mestna občina Koper, ki je po veljavni ustavni in zakonskih
ureditvah tudi dolžna skrbeti za to območje in zagotavljati njegovo
varstvo, ne zmore zagotoviti uporabe sonaravnih metod, ki bi
Pripeljale do trajnostnega in sonaravnega razvoja mesta in hkratne
ohranitve naravnega rezervata. Zato je naloga države, da zaradi
Izkazanega državnega pomena tega območja ter njegove
ogroženosti, vzpostavi na tem območju svojo pristojnost ter z
ustreznim pravnim mehanizmom omogoči tako razvoj mesta
kakor tudi ohranitev tega območja v njegovi naravni funkciji.

Med neposredne finančne posledice sprejema zakona sodijo tudi
sredstva, potrebna za izvedbo sanacijskih ukrepov na
zavarovanem območju, kakor tudi sredstva, potrebna za ureditev
celotnega zavarovanega območja z ukrepi, katerih cilj je
vzpostavitev primernih življenjskih pogojev za rastline in živali na
območju rezervata. Za določitev konkretnega okvira teh finančnih
posledic je potrebna ocenitev tako dejanskih razmer, kot tudi
nastale škode na zavarovanem območju. Vrednost potrebnih del
se zelo okvirno ocenjuje na 50 milijonov tolarjev. Višina potrebnih
sredstev, kakor tudi časovna razporeditev izrabe se bosta določili
v sanacijskem programu, ki ga bo v prvem programu varstva in
razvoja rezervata določila Vlada.

S sprejemom predlaganega zakona bodo vzpostavljene pravne
Podlage za zagotavljanje varstva in upravljanja območja
Škocjanskega zatoka.
"I- Cilji in načela zakona
temeljni cilj in načelo zakona je zagotoviti trajnostno varstvo
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5.
6.
7.
8

odlagati ali odmetavati odpadke;
onesnaževati zrak z emisijami snovi, ki imajo vir v rezervatu;
uporabljati agrokemična sredstva za gnojenje in varstvo rastlin;
izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti prostorastoče rastline
ali uničevati vegetacijske formacije;
9. posegati v obrežno vegetacijo;
10. loviti, nabirati, preganjati, ubijati živali ali uničevati njihove
razvojne oblike;
11. uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali
zadržujejo, hranijo ali razmožujejo;
12. spreminjati oblikovitost ali sestavo površja;
13. povzročati hrup, eksplozije ali vibracije ter umetno osvetljevati
živali, njihova gnezdišča ali bivališča, kolikor ni to v neposredni
zvezi z uporabo obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov;
14. uporabljati kakršnokoli vozilo ali plovilo;
15. zadrževati se v nasprotju s pogoji obiskovanja in zadrževanja.
(2) V rezervatu je na drugem območju poleg ravnanj iz prejšnjega
odstavka prepovedano tudi zadrževati se in spreminjati
namembnost zemljišč, razen za potrebe rezervata oziroma za
urejanje ustrezne predstavitvene infrastukture.
(3) Minister, pristojen za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu:
minister), predpiše podrobnejše pogoje obiskovanje in zadrževanja
v rezervatu.

II. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta zakon določa območje naravnega rezervata Škocjanski zatok,
varstveni režim v naravnem rezervatu ter varstvo, razvoj in
upravljanje z naravnim rezervatom.
II. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA
2. člen
Naravni rezervat Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu:
rezervat) obsega območje znotraj meje, ki poteka: od južnega
roba nekdanjega ustja Badaševice v smeri JV po severovzhodnem
robu zemljišča pare. št. 3883, k.o. Bertoki do železniškega nasipa,
po njegovem severozahodnem robu v smeri SV do preliva med
obema vodnima telesoma zatoka, kjer prečka železniški nasip
ter nato poteka po njegovem jugovzhodnem robu v smeri JZ do
roba zemljišča pare. št. 3882, k.o. Bertoki in po njem v smeri JV
do severozahodnega roba obalne ceste ter nato po njem v smeri
SV, po SZ robu zemljišč s pare. št. 679, 682, 664, 662, 657, 656/
1, 656/2653, 647 in 646. Za tem zavije po zahodnem robu ceste
Ankaran - Bertoki do zemljišča pare. št. 5841, od koder se nadaljuje
po SV robu pare. št. 5842, 5843, 5844 in 5845. Zatem zavije v
smeri SZ do trase načrtovane ankaranske vpadnice (kartno
gradivo sprememb in dopolnitev planskih aktov občine Koper,
1992) in nato po njenem jugovzhodnem robu do jugozahodne
brežine zatoka oziroma do zemljišča pare. št. 1547/1 k.o. Koper,
kjer zavije v smer JV, prečka nekdanje ustje Badaševice in se
zaključi na južnem robu njenega nekdanjega ustja.

6. člen
Vsi posegi izven rezervata, ki lahko spremenijo vodni režim ali
kakovost voda, ki se izlivajo v rezervat, morajo biti izvedeni tako,
da se ne poslabša obstoječa kakovost voda v rezervatu.
7. člen
Ne glede na prepovedi iz 5. člena tega zakona v rezervatu lahko:
1. upravljalec rezervata uporablja naprave, vozila in plovila,
potrebna za upravljanje, nadzor in spremljanje stanja v
rezervatu;
2. upravljalec rezervata v soglasju z javnim zavodom, ki opravlja
naloge varstva naravne dediščine (v nadaljnjem besedilu: javni
zavod), posega v obrežno vegetacijo z redčenjem, sekanjem
in zasajanjem rastlinstva;
3. izvajalec del opravlja posamezne naloge na podlagi letnih
programov dela upravljalca rezervata ali potrjenega
sanacijskega programa, razen v času gnezdenja in selitvenih
preletov ptic;
4. se opravljajo dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ob
naravnih in drugih nesrečah.

3. člen
Rezervat je razdeljen na dve območji. Meja med območjema
poteka po zahodnem robu zemljišča pare. št. 6062 k.o. Bertoki v
smeri JV do SZ roba zemljišča pare. št. 682 k.o. Bertoki. Zahodno
od te črte je prvo območje, vzhodno od nje pa drugo območje.
4. člen
(1) Meja rezervata in meja med območjema sta označeni na
preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5 000, ki se hrani kot
izvirnik pri Državnem zboru Republike Slovenije in ministrstvu,
pristojnem za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo, pristojno za geodetske zadeve, izvede v
zemljiškokatastrskih načrtih meje na podlagi načrtov iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Na podlagi načrtov iz prejšnjega odstavka izda pristojna
upravna enota po uradni dolžnosti v upravnem postopku lastnikom
nepremičnin v rezervatu ugotovitvene odločbe o statusu naravne
znamenitosti po tem zakonu.
(4) Pristojna upravna enota predlaga zaznambo statusa naravne
znamenitosti po tem zakonu v zemljiški knjigi.

8. člen
(1) Zaradi znanstveno raziskovalnih del lahko minister fizični ali
pravni osebi, ki opravlja raziskovalno dejavnost, na podlagi
pozitivnega mnenja javnega zavoda dovoli v rezervatu vožnjo s
plovili in vozili, približevanje gnezdiščem ter prostorom, kjer se
živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo ter lov ali nabiranje živali
ali rastlin.
(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določijo tudi pogoji in
način posega ter število osebkov posamezne vrste, ki se lahko
odvzamejo iz narave.
9. člen

III.VARSTVENI REŽIM
H.

(1) Lastninska pravica se lahko na nepremičninah na območju
rezervata odvzame zaradi javne koristi, po postopku in na način,
ki ga določa zakon, da se zagotovi varstvo in delovanje rezervata
v funkciji ohranitve oziroma ponovne vzpostavitve življenskif
prostorov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.
(2) Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in prepoved'
tega zakona bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanja
dohodka oziroma za življenje in delo in tega ni mogoče nadomestit'

5. člen

(1) V rezervatu je na prvem območju prepovedano:
1. izpuščati ali odvajati tehnološke, meteorne in komunalne odpadne vode, tekoče odpadke in druge tekoče snovi;
2. poslabševati kakovost vode in tal;
3. spreminjati vodni režim;
4. graditi ali postavljati objekte ali naprave;
poročevalec, št. 5
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8. sodelovanje pri mednarodnih projektih ob predstavitvah in
strokovnih raziskavah rezervata in skrb za izvajanje prevzetih
projektov.
9. organiziranje in izvajanje nadzorne službe.
(5) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja upravljalec
rezervata, ki izvaja nalogo iz 9. točke prejšnjega odstavka na
podlagi javnega pooblastila.

z dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenih režimov v rezervatu
oziroma razvojnih usmeritev rezervata, so upravičene do
odškodnine ali nadomestila.
(3) Za določanje odškodnine ali nadomestila iz prejšnjega
odstavka se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo razlastitev.
IV. VARSTVO, RAZVOJ IN UPRAVLJANJE REZERVATA

13. člen

10. člen

(1) Vlada podeli koncesijo za upravljanje rezervata na podlagi
javnega razpisa.
(2) Za določitev koncesionarja, za vprašanja v zvezi s koncesijsko
pogodbo, za prenehanje koncesijskega razmerja in druga
vprašanja iz koncesijskega razmerja se smiselno uporabljajo
določbe zakona o varstvu okolja.
(3) Sredstva za upravljanje rezervata se pridobivajo iz:
1. državnega proračuna;
2. sredstev lastne dejavnosti upravljalca v zvezi z rezervatom
vključno z vstopninami;
3. dotacij in donacij;
4. drugih virov.

(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)
sprejme program varstva in razvoja rezervata (v nadaljnjem
besedilu: program) za obdobje petih let, ki vsebuje zlasti:
1. celovito oceno stanja v rezervatu;
2. načine uresničevanja ciljev varstva in razvoja, določenih z
zakonom;
3. oceno stanja v okolici rezervata ter predlog ukrepov za
izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov;
4. potrebna sredstva in vire za doseganje ciljev rezervata,
vključno s sredstvi za odškodnine ali nadomestila v primeru
odvzema lastninske pravice, in za izvajanje predlaganih
ukrepov za izboljšanje življenjskih pogojev in preprečevanje
škodljivih vplivov v rezervatu;
5. prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih
dejavnosti v rezervatu;
6. določitev dejavnosti, ki se lahko opravljajo v rezervatu in
smernice za njihov razvoj.
(2) Program je obvezno izhodišče za pripravo prostorskih
izvedbenih aktov.
(3) Na podlagi programa sprejme upravljalec rezervata letni program dela, ki ga potrdi minister in mora biti v skladu s sredstvi,
zagotovljenimi v proračunu Republike Slovenije.

14. člen
Javni zavod strokovno nadzira izvajanje koncesije in opravljanje
nalog iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona.
V. NADZOR
15. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo
inšpektorji za okolje.

11. člen

16. člen

(1) Vlada sprejema prostorski izvedbeni akt za rezervat.
(2) Dovoljenje za posege v prostor v rezervatu izda ministrstvo,
pristojno za urejanje prostora, na podlagi predhodnega soglasja
javnega zavoda.

(1) Izvajanje prepovedi, ki so določene v rezervatu, neposredno
nadzoruje nadzorna služba, ki jo organizira upravljalec rezervata.
(2) Naloge nadzorne službe so:
1. neposredno spremljanje stanja v rezervatu;
2. stalen nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz tega
zakona ter obveščanje pristojnih inšpektorjev;
4. izrekanje denarnih kazni v primerih iz 20. člena tega zakona.
(3) Naloge nadzorne službe opravljajo naravovarstveni nadzorniki.
(4) Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in izkaznico.
(5) Naravovarstveni nadzornik ima v zvezi z opravljanjem
nadzorstva po tem zakonu pravico legitimirati osebe.
(6) Minister podrobneje določi organizacijo in predpiše način dela
nadzorne službe ter obliko službenega znaka in obrazec izkaznice
iz četrtega odstavka tega člena.

12. člen
(1) Dejavnosti varstva in upravljanja rezervata sta javni službi.
(2) Varstvo rezervata obsega te naloge:
1. pripravljanje predloga programa iz prvega odstavka 10. člena
tega zakona;
2. pripravljanje dodatnih strokovnih predlogov za varstvo
naravnih vrednot v rezervatu;
3. pripravljanje predlogov vzdrževalnih in sanacijskih ukrepov;
4. usklajevanje raziskovalnih nalog v zvezi z rezervatom in
organiziranje raziskovalnega dela;
5. opravljanje strokovnih nalog v zvezi z varstvom rezervata.
(3) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja javni zavod, ki
deluje na območju rezervata.
(4) Upravljanje rezervata obsega te naloge:
1. izvajanje varstvenega režima;
2. pripravljanje letnega programa dela in opravljanje tam določenih
nalog;
3. stalno spremljanje in analiziranje stanje naravnih vrednot v
rezervatu ter obveščanje javnega zavoda o izsledkih teh analiz;
4. pripravljanje in vzdrževanje objektov, poti in označb v
rezervatu,
5- izdajanje publikacij o rezervatu in informiranje javnosti;
6. vodenje informacijskega centra;
7. zbiranje in vodenje dokumentacije o stanju naravnih vrednot v
rezervatu;

20. januar 1998

17. člen
(1) Naravovarstveni nadzornik je lahko vsak polnoleten državljan
Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem zakonu.
(2) Naravovarstvenim nadzornikom izdaja minister pooblastilo Iz
prejšnjega odstavka po predhodnem preizkusu znanja.
(3) Preizkus znanja Iz prejšnjega odstavka izvede javni zavod.
(4) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za naravovarstvene nadzornike, ki vsebuje naslednje podatke: ime in priimek,
rojstne podatke, podatke o strokovni izobrazbi, prebivališče,
podatke o opravljenem predhodnem preiskusu znanja.
(5) Minister predpiše program preverjanja znanja ter način in
postopek za izdajo pooblastil po tem zakonu ter način vodenja
evidence iz prejšnjega odstavka.
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(4) Primerni pogoji za življenje rastlin in živali na drugem območju
rezervata se vzpostavijo v enem letu po uveljavitvi tega zakona
oziroma v roku, določenim s programom iz prvega odstavka
tega člena.
(5) Sredstva za izvedbo sanacijskih ukrepov zagotovi Republika
Slovenija.
(6) Upravljalec rezervata poskrbi za izvedbo sanacijskih ukrepov.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju s
prepovedmi iz 1. do 13. točke prvega ter iz drugega odstavka 5.
člena in iz 6. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

22. člen
Do sprejema prostorskega izvedbenega akta iz 11. člena tega
zakona določi minister, pristojen za prostor, podrobnejše pogoje
za gradnjo objektov, naprav in infrastrukture, potrebne za izvedbo
sanacijskega programa iz drugega odstavka prejšnjega člena.

19. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če brez soglasja
pristojnega ministra opravlja dejavnosti iz prvega odstavka 8.
člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, ki
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Prepovedi iz 14. in 15. točke prvega odstavka 5. člena tega
zakona na drugem območju rezervata in prepoved zadrževanja
na drugem območju rezervata iz drugega odstavka 5. člena tega
zakona, se začnejo uporabljati po vzpostavitvi primernih pogojev
za življenje rastlin in živali v rezervatu, na podlagi programa iz 21.
člena tega zakona.

20. člen

24. člen

(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če v nasprotju s prepovedjo iz 14. točke prvega odstavka 5.
člena tega zakona uporablja kakršnokoli vozilo ali plovilo;
2. če se v nasprotju s prepovedjo iz 15. točke prvega odstavka
5. člena tega zakona zadržuje v rezervatu, v nasprotju s
pogoji obiskovanja in zadrževanja.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Denarno kazen iz prvega in drugega odstavka tega člena
izterjajo takoj na kraju samem pristojni inšpektor, policist ali
naravovarstveni nadzornik.

Minister v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega zakona
predpiše:
1. podrobnejše pogoje za obiskovanje in zadrževanja v rezervatu
iz 5. člena tega zakona;
2. organizacijo in način dela nadzorne službe iz 16. člena tega
zakona;
3. program preverjanja znanja iz 17. člena tega zakona;
4. način in postopek izdaje pooblastil iz 17. člena tega zakona;
5. način vodenja evidence iz 17. člena tega zakona.

23. člen

25. člen
(1) Zemljišča iz drugega območja rezervata, ki so v družbeni
lasti, postanejo z uveljavitvijo tega zakona last Republike Slovenije.
(2) Upravljalec, ki izvaja javno službo iz 12. člena tega zakona,
uporablja zemljišča na območju rezervata, ki so v lasti Republike
Slovenije, neodplačno.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen

26. člen

(1) Prvi program varstva in razvoja rezervata sprejme Vlada v
devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi ukrepe,
potrebne za vzpostavitev primernih pogojev za življenje rastlin in
živali v rezervatu. Ta del programa mora vsebovati sestavine
sanacijskega programa skladno z zakonom o varstvu okolja.
(3) V postopku priprave sanacijskega programa iz prejšnjega
odstavka se predlagane rešitve preverijo tudi z vidika varstva
kulturne dediščine na tem območju.

Vlada določi koncesionarja in podeli koncesijo v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
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27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV
tam zadržujejo oziroma občasno tam prebivajo. Območje Bertoške
Bonifike je v tem pogledu namenjeno gnezdenju tam živečih ptic
in zato služi funkciji razvoja posameznih vrst živih bitij, kar je ena
od pomembnejših funkcij delovanja zavarovanega območja kot
habitata.

1. člen:
Zakon o naravnem rezen/atu Škocjanski zatok razglaša območje,
ki je opredeljeno v 2. členu tega zakona za naravni rezervat. Po
pomenu je ta zakon razglasitveni akt v smislu zakona o naravni
in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št. 1/81) in razglaša za naravno
znamenitost del naravne dediščine, katere zavarovanje je zaradi
njenega velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo v
interesu države. Naravni rezervat je po zakonu o naravni in
kulturni dediščini ena od kategorij varstva naravne dediščine in
lahko predstavlja manjše območje značilnih, enkratnih, redkih ali
ogroženih ekosistemov. Naravni rezervat je namenjen ohranitvi
ekološke raznolikosti in biogenetske skladnosti posameznih
območij Republike Slovenije, vzdrževanju naravnega ravnotežja,
ohranitvi redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter
raziskovalnemu delu.

Zaradi velike ranljivosti rezervata ter njegove izkjučne
namembnosti ohranitvi tam živečih živalskih in rastlinskih vrst,
so varstveni režimi na območju rezervata določeni zelo natančno.
6. člen:
Zaradi lokacije rezervata, ki se nahaja na samam robu mesta,
predloženi zakon ne vzpostavlja vplivnega območja rezervata,
pač pa kot dopolnilo varstvenim režimom iz 5. člena določa, da
morajo biti vsi posegi izven rezervata, ki lahko spremenijo vodni
režim ali kakovost voda, ki se izlivajo v rezervat, izvedeni tako,
da se zaradi njih ne poslabša obstoječa kakovost voda v
rezen/atu, s čimer se vzpostavlja za izhodišče obstoječe stanje
onesnaženosti voda, ki pa se ne sme slabšati.

IL Območie rezervata
2. člen:
Območje naravnega rezervata Škocjanski zatok (v nadalnjem
besedilu: rezervat) je določeno s podrobnim opisom meja, ki
vključuje navedbo parcelnih številk tistih zemljišč, po katerih teče
zunanja meja rezervata.

7. in 8. člen:
S tema dvema členoma so določene izjeme od prepovedi iz 5.
člena predloženega zakona.
Izjeme so določene za upravljalca rezervata, kadar uporablja
naprave, vozila in plovila, potrebna za upravljanje, nadzor in
spremljanje stanja v rezervatu. Upravljalec lahko s soglasjem
javnega zavoda, ki opravlja naloge varstva naravne dediščine (v
nadaljnjem besedilu: javni zavod), posega tudi v obrežno
vegetacijo. Prepovedi iz varstvenega režima tudi ne veljajo za
opravljanje del po potrjenem sanacijskem programu, razen v času
gnezdenja in selitvenih preletov ptic. Izjema v zvezi z opravljanjem
del sanacije se ne nanaša samo na upravljalca, temveč na
kogarkoli, ki bo ta dela opravljal skladno s potrjenim sanacijskim
programom. Prepovedi tudi ne vplivajo na opravljanje dejavnosti
za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

3. člen:
Območje rezervata je nadalje razdeljeno na dve ožji območji,
meja med njima pa je opedeljena na enak način kot zunanja meja
rezervata. Ta člen določa, da zahodno od te meje leži prvo
območje, vzhodno od meje pa drugo območje rezervata.
Razdelitev rezervata na dve območji je potrebna zaradi različnih
varstvenih režimov, ki jih predvideva predloženi zakon. Prvo
območje, opredeljeno v tem členu, je trenutno že zavarovano z
Odredbo o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno
znamenitost (Ur. I. RS, št. 77/96). Območje Bertoške Bonifike, ki
je v tem členu opredeljeno kot drugo območje, pa se s tem zakonom
namenja za potrebe rezervata.

Nadaljnja izjema od prepovedi iz 5. člena predloženega zakona je
določba, da lahko minister, pristojen za varstvo narave (v
nadaljnjem besedilu: minister) dovoli fizičnim ali pravnim osebam,
ki opravljajo raziskovalno dejavnost tudi vožnjo s plovili in vozili v
rezervatu, približevanje gnezdiščem ter prostorom, kjer se živali
zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo ter lov ali nabiranje živali ali
rastlin zaradi znanstveno raziskovalnih del. Minister določi v
dovoljenju tudi pogoje in način posega ter število osebkov
posamezne vrste, ki se iahko odvzamejo iz narave.

4. člen:
Meje, ki jih za območje rezervata določa predloženi zakon, so
označene na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5 000,
ki ga hranita kot izvirnik Državni zbor Republike Slovenije in
Ministrstvo, pristojno za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu:
Ministrstvo).
Na podlagi tega načrta izvede meje območja rezervata v
zemljiškoknjižnih načrtih ministrstvo, pristojno za geodetske
zadeve. Pristojna upravna enota pa na podlagi zemljiškoknjižnih
načrtov izda lastnikom nepremičnin v rezervatu ugotovitvene
odločbe o statusu naravne znamenitosti po predloženem zakonu.
Ugotovitvene odločbe izda pristojna upravna enota v upravnem
Postopku, s čimer je zagotovljeno varstvo pravic lastnikov
nepremičnin v rezervatu.

9. člen:
Zaradi potreb varstva rezervata predvideva predlog zakona
možnost razlastitve nepremičnin v rezervatu. Javna korist,
potrebna za odvzem lastninske pravice, je izkazana s potrebami
varstva in delovanja rezervata v funkciji ohranitve oziroma
ponovne vzpostavitve življenjskih prostorov ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst.

p
ristojna upravna enota pa tudi predlaga zaznambo statusa
naravne znamenitosti v zemljiško knjigo.

Predloženi zakon določa, da imajo fizične in pravne osebe, ki so
lastniki nepremičnin v rezervatu, pravico do odškodnine ali
nadomestila, če so se jim obstoječi pogoji gospodarjenja zaradi
prepovedi po tem zakonu bistveno poslabšali. Predloženi zakon
postavlja še dodatni pogoj, in sicer, da tega gospodarjenja ni
mogoče nadomestiti s primerno dejavnostjo glede na varstveni
režim. Takšna določba je potrebna zaradi varstva pravic lastnikov
nepremičnin v rezervatu.

S. člen:
Razdelitev rezervata na dve območji je pogojena z različnimi
varstvenim režimi, ki jih uveljavlja predloženi zakon, in sicer gre
*a razlike glede obsega in intenzivnosti prepovedanih ravnanj v
Posameznem delu rezervata, ki izhajajo iz funkcije, ki jo ima
Posamezno območje v življenjskem procesu živalskih vrst, ki se
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16. člen:
Predloženi zakon poleg inšpekcijskega nadzora predvideva tudi
neposreden nadzor nad izvajanjem prepovedi, ki so določene v
rezervatu. To vrsto nadzora izvaja nadzorna služba, ki je
organizirana pri upravljalcu rezervata.

IV. Varstvo, razvoj in upravljanje merita
10. člen:
Za izvajanje varstva in doseganje razvoja rezervata predvideva
predloženi zakon poseben program, ki ga bo sprejela Vlade
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada). Bistvene
sestavine programa so določene že v predlogu zakona. Med
njimi so tudi prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in
razvojnih dejavnosti v rezervatu, ki bodo pri umestitvi in izvedbi
seveda upoštvale lego naravnega rezervata v območju naselja.
Na njihovi podlagi bo s programom določena razvojna politika
rezervata. Ta program sprejema Vlada za obdobje petih let.

V tem členu so določene njene naloge, med katerimi so tudi take,
ki pomenijo izvrševanje posameznih opravil v upravnem postopku
do izdaje odločbe ter izrekanje in izvrševanje denarnih kazni v
posebej določenih primerih.
Naloge nadzorne službe opravljajo naravovarstveni nadzorniki,
ki morajo imeti službeni znak in izkaznico. Organizacijo nadzorne
službe, način njenega dela ter obliko sužbenega znaka in izkaznice
podrobneje predpiše minister

Na podlagi programa varstva in razvoja rezervata je upravljalec
rezervata dolžan sprejeti še letni program dela, ki ga potrdi minister, pri čemer je finančni okvir sredstev zamejen z odkazilom na
višino sredstev, ki je zagotovljena v državnem proračunu.

17. člen:
Zaradi pooblastil, ki so s predloženim zakonom dane naravovarstvenim nadzornikom za opravljanje nadzorne službe, je
predloženi zakon tudi določil pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična
oseba, da lahko postane naravovarstveni nadzornik. Ti pogoji so:
državljanstvo Republike Slovenije, polnoletnost in pooblastilo
ministra, ki ga po predhodnem preizkusu znanja izda minister.
Preizkus znanja izvaja javni zavod, po programu preverjanja
strokovnega znanja, ki ga predpiše minister.

11. člen:
Predlog zakona ureja med mehanizmi varstva rezervata tudi
sprejem prostorsko izvedbenega akta na nivoju Vlade. Posege v
prostor v rezervatu pa lahko dovoli le ministrstvo, pristojno za
prostor, po predhodnem soglasju javnega zavoda.
12. člen :
Predlog zakona opredeljuje, da se dejavnosti varstva in upravljanja
rezervata opravljata kot javna služba. Pri predlagani ureditvi je
bila upoštevana tako dosedanja ureditev po zakonu o naravni in
kulturni dediščini kakor tudi že sprejeta izhodišča sistemske
ureditve varstva zavarovanih območij v Državnem zboru
Republike Slovenije pri obravnavi predloga zakona o regijskem
parku Škocjanske jame. Zaradi umestitve v obstoječi sistem
varstva naravne dediščine, so naloge varstva rezervata zaupane
javnemu zavodu, ki opravlja naloge varstva naravne dediščine.
Zadevne naloge sodijo med strokovne naloge, ki jih lahko opravi
le specializirana stroka, ki je trenutno v državi organizirana delno
v Upravi za varstvo narave v Ministrstvu za okolje in prostor,
delno pa v javnih zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine,
ki po teritorialnem principu pokrivajo celotno območje države.
Odločitev, da se te naloge naložijo javnemu zavodu, ki že opravlja
podobne naloge, temelji na oceni, da bo tako najbolj kvaliteteno
ter z najmanj stroški zagotovljeno njihovo izvajanje.

Predloženi zakon uvaja tudi evidenco izdanih pooblastil za
naravovarstvene nadzornike in določa njeno vsebino. Način in
postopek izdajanja pooblastil iz predloženega zakona ter način
vodenja evidence o izdanih pooblastilih za naravovarstvene
nadzornike predpiše minister.
VI. Kazenske določbe
Določbe 18., 19. in 20. člena:
Kazenske določbe sankcionirajo storjene kršitve tako, da določajo
najmanjšo kazen za storjeni prekršek, ko je storilec pravna ali
fizična oseba, posameznik, ki stori prekršek pri opravljanju
samostojne dejavnosti, kakor tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
Zaradi učinkovitosti nadzora je predvidena tudi izterjava denarne
kazni takoj na kraju samem za nekatere lažje kršitve varstvenega
režima. To kazen lahko izterjajo pristojni inšpektor, policist ali
naravovarstveni nadzornik.

Predloženi zakon določa obseg javne službe upravljanja rezervata
tako, da navaja naloge, ki jih upravljalec izvaja. Upravljalec ima po
zakonu tudi javno pooblastilo, da organizira ter izvaja nadzorno
službo, ki je podrobneje opredeljena v poglavju o nadzoru. Ker je
upravljalec tisti subjekt, ki je z rezervatom najtesneje povezan, je
smotrno, da izvaja tudi to vrsto nadzora.

VII. Prehodne in končne določbe
21. člen:
Za sprejem pn/ega programa varstva in razvoja rezervata je
določen rok devetih mesecev od uveljavitve predloženega zakona.

13. člen:
Za opravljanje nalog upravljanja rezervata, ki so ravno tako
opredeljene kot javna služba, je predvidena podelitev koncesije,
pri čemer se odkazuje na uporabo predpisov o varstvu okolja.

Zaradi zatečenega stanja ob razglasitvi območja za rezervat
predloženi zakon v prehodnih določbah določa še dodatne
sestavine pn/ega programa varstva in razvoja rezervata. Gre za
sanacijske ukrepe, katerih cilj je vzpostavitev primernih življenjskih
pogojev za rastline in živali v rezervatu. Glede vsebine sanacije
pa zakon odkazuje na uporabo določil zakona o varstvu okolja.
Za izvedbo sanacijskih ukrepov je po predloženem zakonu
zadolžen upravljalec rezervata.

Predloženi zakon opredeljuje tudi vire sredstev za upravljanje
rezervata. Sredstva za upravljanje rezervata se lahko pridobivajo
iz državnega proračuna, iz sredstev lastne dejavnosti, ki jo
upravljalec opravlja v zvezi z rezervatom, vključno z vstopninami,
iz dotacij in donacij ter iz drugih virov.
14. člen:
Izvajanje koncesije nadzira javni zavod. S tem je vzpostavljen
strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije.

Predlog zakona določa, da zagotovi sredstva za sanacijo
Škocjanskega zatoka država.
S tem členom je postavljen tudi rok za vzpostavitev primernih
pogojev za življenje rastlin in živali, določenih s programom varstva
in razvoja Škocjanskega zatoka, v drugem območju rezervata.
To je območje, ki se razglaša za naravno znamenitost s
predloženim zakonom, in trenutno ne funkcionira kot habitat. Rok

V. Nadzor
15. člen:
Nadzor nad izvajanjem in uresničevanjem določb predloženega
zakona opravljajo inšpektorji za okolje.
poročevalec, št. 5
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'
za njegovo prilagoditev namenu razglasitve je po predloženem
zakonu eno leto oziroma se upošteva rok, ki je za to določen s
j programom varstva in razvoja rezervata.

lasti, postanejo na podlagi tega zakona lastnina Republike
Slovenije. Na prvem območju rezervata so bila zemljišča v družbeni
lasti že olastninjena z Zakonom o lastninjenju spomenikov in
znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96).

22. člen:
Zaradi nujnosti takojšnjega ukrepanja predvideva predlog zakona,
da minister, pristojen za prostor določi podrobnejše pogoje za
gradnjo objektov, naprav in infrastrukture, ki so potrebni za izvedbo
sanacijskega programa.

Predlog zakona izključuje obveznost plačila za uporabo zemljišč
na območju rezervata. Predvsem gre tu za izključitev obveznosti
plačevanja Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za uporabo
zemljišč v rezervatu. Predlagana rešitev je utemeljena z legitimno
odločitvijo države, da to območje nameni varstvu ter posledično
nesmiselnostjo prelivanja sredstev iz državnega proračuna v
državno ustanovo, kije ustanovljena zato, da gospodari z državno
lastnino v skladu z zakonom.

23. člen:
S tem členom je izvršen zamik uveljavitve nekaterih prepovedi
na drugem območju rezervata, glede na čas, ko bo to območje
začelo delovati v svoji rezervatni funkciji, kar se bo zgodilo po
sanaciji in ureditvi celotnega zavarovanega območja rezervata.

26. člen:
Predloženi zakon določa, da Vlada izvede javni razpis za izbiro
koncesionarja in tudi podeli koncesijo za upravljanje rezervata v
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

24. člen:
S tem členom je določen dvanajstmesečni rok za izdajo ministrovih
predpisov po predloženem zakonu.

27. člen:
Za uveljavitev tega zakona je določen splošni uveljavitveni rok od
objave zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.

25. člen:
Zemljišča, ki so v drugem območju rezervata in ki so v družbeni

Opomba uredništva:
Karta zavarovanega območja bo na vpogled na delovnih
telesih in v glavni pisarni Državnega zbora.

20. januar 1998
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- EPA 359 - II - hitri postopek

izmed zakonov, ki sodijo v sklop nacionalnih varčevalnih
ukrepov in gre za ukrepe, ki sodijo v okvir izrednih potreb
države.

Vlada Republike Slovenije je na 44. seji dne 8/1-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VIŠINI
POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH
DRUGIH PREJEMKOV,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije 20. januarja 1998.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
- Meta ŠTOKA DEBEVEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov obravnava po hitrem postopku, ker je eden

spremembo kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je
med drugim tudi višina odpravnine ob odhodu v pokoj. Sindikati
negospodarskih dejavnosti v pogajanjih niso pristali na višino
odpravnine ob odhodu v pokoj kot jo določa citirani zakon, to je tri
povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. V pogajanjih
se je Vlada Republike Slovenije s sindikati negospodarskih
dejavnosti sporazumela, da naj bi bila odpravnina ob odhodu v
pokoj tri povprečne plače v Republiki Sloveniji oziroma tri zadnje
plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje. V pogajanjih pa so
sindikati pristali na nekoliko manjše povečanje plač kot je določeno

I. UVOD
1 ■ Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97) je bil sprejet preden
s
o bila končana pogajanja s sindikati negospodarskih dejavnosti
o spremembi kolektivne pogodbe in sklenitvi aneksa h kolektivni
Pogodbi za negospodarske dejavnosti. Predmet pogajanj za
20. januar 1998
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na podlagi veljavnega zakona o minimalni plači in načinu usklajevanja plač.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

2. Cilji in načela zakona

V Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97) se v 10. členu črta
pika in doda besedilo: "oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če
je to zanj ugodneje."

S predlagano spremembo želi predlagatelj uzakoniti višino
odpravnine ob odhodu v pokoj, ki je bila dogovorjena v pogajanjih
med Vlado Republike Slovenije in sindikati negospodarskih
dejavnosti.

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

3. Finančne posledice
Predlagana sprememba pomeni v primerjavi s sedanjo zakonsko
ureditvijo povečanje sredstev za odpravnine ob odhodu v pokoj
za tiste zaposlene, ki imajo višje plače od povprečne plače v
Republiki Sloveniji, v primerjavi s sedanjo ureditvijo v kolektivnih
pogodbah pa pomeni zmanjšanje teh sredstev.

III. OBRAZLOŽITEV
Predlagana sprememba omogoča, da se odpravnina ob odhodu
v pokoj lahko določi ne samo v višini treh povprečnih plač v

Republiki Sloveniji ampak tudi v višini treh zadnjih plač zaposlenega,
če je to zanj ugodneje.

ČLEN ZAKONA, KI SE SPREMENI
10. člen
Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji.

; in.: v
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izmed zakonov, ki sodijo med ukrepe nacionalnega varčevalnega paketa, zato Vlada Republike Slovenije predlaga, da se
zakon obravnava skupaj z ostalimi zakoni v drugem paketu
zakonov, ki zagotavljajo varčevanje javnofinančnih sredstev.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 12/1-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE IN O NAČINU
USKLAJEVANJA PLAČ,
•
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije 20. januarja 1998.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve,
- Meta ŠTOKA DEBEVEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da obravnava predlog zakona po hitrem postopku,
ker gre za ukrepe, ki sodijo v okvir izrednih potreb države.
Predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač je eden

za obdobje 1997 do 1999. Po zakonu se izhodiščne plače
usklajujejo enkrat letno za 85% rasti cen življenjskih potrebščin,
razen v primerih hitrejšega doseganja predvidene rasti cen, ko
se morajo izhodiščne plače predčasno uskladiti. V letu 1997 so
se izhodiščne plače uskladile aprila za 1,5% na podlagi predhodno
veljavnega zakona, v decembru pa za 4,8% na podlagi doseženega "zakonskega praga rasti cen" v skladu z zakonom o
minimalni plači. Izhodiščne plače za mesec januar 1998 bi se v
skladu z zakonom o minimalni plači morale povečati še za 85%

I. UVOD
1

- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

* Zakonom o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja
p|
afi (v nadaljevanju: zakon o minimalni plači) je bil določen način
u
sklajevanja plač za leto 1997 In 1998, ki izhaja iz dogovorjene
Politike plač v okviru pogajanj za sklenitev socialnega sporazuma
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katerem je bilo ugotovljeno preseganje, uskladjio le izhodiščne
plače za december 1998.

rasti cen od zadnje uskladitve, to je za rast cen v decembru
1997, kar znaša 0,5%. Za rast cen v letu 1998 se izhodiščne
plače uskladijo v januarju leta 1999, razen v primeru predčasnega
usklajevanja, ki nastopi če bo pred koncem leta dosežen prag
6,5% rasti cen življenskih potrebščin od 1. 1. 1998 dalje.

Dodan je tudi člen, ki enak zamik v povečanju plač, določa za
direktorje javnih zavodov in funkcionarje, za poslovodne delavce
v agencijah, skladih, bankah, ki so v večinski lasti države in v
Slovenski razvojni družbi v Banki Slovenije in Slovenski izvozni
družbi. Zakon določa, da se kot osnova za usklajevanje plač
poslancev in drugih funkcionarjev uporablja osnova 107.102
SIT, to je osnova ki je veljala za mesec december 1997, povečana
za 4,8 %, torej za enak odstotek, kot so se za mesec december
povečale izhodiščne plače ostalih zaposlenih.

Tako določeni način usklajevanja plač velja tudi za plače v javnem
sektorju oziroma za plače, ki bremenijo državni proračun. Obseg
potrebnih sredstev za te plače se je v lanskem in letošnjem letu
močno povečal predvsem zaradi novih zaposlitev, napredovanj
v višje plačilne razrede in na zahtevnejša delovna mesta ter
zaradi uvedbe dodatkov v kolektivnih pogodbah. Nadalnje
povečevanje plač bi lahko ogrozilo nujno nadaljevanje politike
vzpostavljanja stabilnega ekonomsko socialnega in javnofinančnega okvira. Zato je vlada predlagala določene ukrepe v smeri
racionalizacije tudi na področju plač in s tem želela zagotoviti
dodatne možnosti za podporo države razvojnim programom. Vlada
RS je o potrebnih spremembah skušala doseči soglasje s
socialnimi partnerji ter zato vodila pogajanja s sindikati
negospodarskih dejavnosti za sprejem aneksa h kolektivni
pogodbi, v katerem naj bi bila opredeljena drugačna eskalacijska
lestvica, ki bi jo kasneje prenesli tudi v zakon o minimalni plači.
Pogajanja so se zaključila s parafiranjem aneksa h kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti, v katerem je opredeljen
enak način usklajevanja izhodiščnih plač kot je predlagan v besedilu
predloga zakona. Aneks naj bi bil podpisan v prihodnjem tednu.
V sredini preteklega leta je Vlada RS sprejela dva sklepa o kriterijih
za določanja plač poslovodnih delavcev v javnih zavodih, javnih
podjetjih, agencijah, skladih itd., kjer vlada nastopa kot ustanovitelj,
lastnik ali večinski delničar. Realizacija teh sklepov ne poteka v
vseh primerih v skladu s pričakovanji in je v zakonu zato
predlagana doplnitev člena, ki govori o plačah zaposlenih za
katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb.

V zakonu sta dodana tudi dva nova odstavka šestega člena, s
katerima se urejajo plače zaposlenih za katere ne veljajo
kolektivne pogodbe v javnih zavodih, javnih podjetjih,,
skladih,agencijah, bankah v lasti države itd. Z zakonom je
določeno, da morajo biti te plače oblikovane skladno s sklepi o
kriterijih za določanje plač teh zaposlenih, ki jih je sprejela Vlada
RS. Hkrati je določeno, da so plače teh zaposlenih javne.
Na podlagi sprememb zakona se plače zaposlenih v letu 1998,
ne bodo znižale, kot je izhajalo iz prvotnih predlogov varčevalnih
ukrepov, pač pa bodo zaposleni do vključno novembra 199"
prejemali plače na podlagi izhodiščne plače 40.090 SIT, to je za
0.5 % nžje kot izhaja iz osnovne dikcije zakona, uskladitev za ta
odstotek in uskladitev za odstotek, ki bi izhajal iz doseženega
6,5% praga rasti cen življenjskih potrebščin pa bo opravljena p"
decembrskih plačah.
Spremembe naj bi veljale za vse zaposlene, pri vseh delodajalcih,
za katere velja zakon o razmerjih plač, ker se financiraj"
neposredno ali posredno iz javnih sredstev in pri tistih agencijah,
skladih, kjer je ustanovitelj država ter v Banki Slovenije, Slovens*'
izvozni družbi, Slovenski razvojni družbi in v bankah, ki so ^
večinski lasti države.

2. Cilji in načela zakona
V zakonu o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja
plač je dodan nov člen, ki določa, da se izhodiščne plače
zaposlenih pri delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih
plač in drugih, v zakonu določenih delodajalcih, na podlagi rasti
cen v letu 1997, uskladijo le deloma. V skladu s sprejetim aneksom
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti se do vključno
novembra 1998 izhodiščne plače, veljavne za mesec december
1997, ne usklajujejo z rastjo cen. Prva uskladitev nastopi pri
izhodiščnih plačah za december 1998, ko se izhodiščne plače
povečajo za 0, 5 %, na račun rasti cen v decembru 1997. Dodatno
pa se, tudi za december, povečajo izhodiščne plače, če bi bil pred
koncem leta dosežen prag rasti cen v primerjavi z decembrom
preteklega leta, kot je določen v drugem odstavku druge točke
zakona o minimalni plači. Tudi v tem primeru gre za zamik v
usklajevanju, saj se ne glede na to, kdaj je prag 6,5 % rasti cen
dosežen, za 85% ugotovljene rasti cen do konca meseca, v
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Zakon bi začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lisW
Republike Slovenije, uporabljal pa bi se za izplačila plač za čas o°
1. januarja 1998 dalje, kar pomeni da naj bi se v skladu z določi"
zakona izplačevale že plače za mesec januar 1998, ki s®
praviloma izplačujejo v februarju. Ob podpisu aneksa h kolektiv^
pogodbi je bil s sindikati negospodarskih dejavnosti podpisan tud'
poseben dogovor, v katerem se sindikati zavezujejo, da ne bod"
nasprotovalo izplačilu plač za januar v skladu s sprejetim aneksof1'
če bi zakon ne bil sprejel pred koncem meseca januarja.
3. Finančne posledice za državni proračun
Predlagane rešitve pomenijo prihranek okoli 3 MRD SIT Pr'
sredstvih, ki se v državnem proračunu namenjajo za pla^0
zaposlenih.

16

20. januar 19$

2. člen

II. BESEDILO ČLENOV

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

1. člen
V zakonu o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja
Plač ( Uradni list RS št.40/97) se za 4. členom dodata novi 4.a.
in 4.b člen, ki se glasita:

"Plače zaposlenih, za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih
pogodb, se ne smejo povečevati hitreje kot za izhodiščne plače
pri posameznem delodajalcu določa ta zakon.

" 4.a člen

Plače zaposlenih, pri delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti, zaposlenih v javnih zavodih, javnih podjetjih, agencijah,
skladih, ki so v večinski lasti države,zaposlenih v Slovenski
razvojni družbi in drugih osebah javnega prava, za katere ne
veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb, morajo biti usklajene z merili,
ki jih za določanje plač teh zaposlenih, sprejme Vlada RS.

Me glede na določbe prvega in tretjega odstavka 1. točke in določbe drugega odstavka 2. točke 3. člena tega zakona, se izhodiščne
Plače zaposlenih pri delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih
Plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS št. 18/94 in 36/96) in izhodiščne plače
Zaposlenih v agencijah, skladih,bankah, ki so v večinski lasti
države ter v Banki Slovenije, Slovenski razvojni družbi, Slovenski
Izvozni družbi, veljavne za december 1997 uskladijo šele pri
Vplačilih plač za mesec december 1998.

Plače zaposlenih iz prejšnjega odstavka so javne."
3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

'zhodiščne plače, veljavne za december 1997, se pri izplačilih
Plač za december 1998 uskladijo za 0,5 %, na račun povečanja
cen življenskih potrebščin v mesecu decembru 1997.

"Minister, pristojen za delo, ugotovi in objavi tudi odstotek uskladitve
izhodiščnih plač in osnov za določanje plač iz 4,a. in 4.b člena
tega zakona."

* primeru, če rast cen življenskih potrebščin v letu 1998 v primerjavi
z decembrom 1997 preseže 6,5%, se opravi uskladitev
Izhodiščnih plač šele za mesec december in sicer za 85%
Jjgotovljene rasti cen, od začetka leta 1998 do konca meseca v
katerem je bilo ugotovljeno preseganje.

4. člen
Za 8. členom se doda nov B.a člen , ki se glasi:
"8.a člen

V primeru iz prejšnjega odstavka se izhodiščne plače za mesec
januar
1998 uskladijo za 85% rasti cen od meseca v katerem je
b
Ho ugotovljeno preseganje praga 6,5%.

Nadzor nad uresničevanjem tega zakona izvaja Davčna uprava
Republike Slovenije, nadzor nad izplačevanjem minimalne plače
pa Inšpektorat Republike Slovenije za delo."

4.b člen

5. člen

^e glede na določbo 3. člena tega zakona, se na način iz
jžnjega člena usklajujejo tudi izhodiščne plače, na podlagi katerih
Se
določajo plače direktorjev in funkcionarjev, zaposlenih pri
delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih plač v javnih
Svodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
Pr

V 9. členu se doda nov četri odstavek, ki se glasi:
"Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje takoj na kraju prekrška
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.".

Ma način iz prejšnjega člena se usklajujejo tudi osnove za
določanje plač poslancev, funkcionarjev v državnih organih,
s
°dnikov in sodnikov za prekrške, državnih tožilcev, državnih
Pravobranilcev in njihovih pomočnikov ter družbenega
Pravobranilca in njegovih namestnikov, ki so veljale za mesec
december 1997, povečane za 4,8%."

*°-januar 1998

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za izplačila plač za čas od
1. januarja 1998 dalje.
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OBRAZLOŽITEV
plač na podlagi doseganja praga rasti cen 6,5% glede na december
1997 v letu 1998, se ne glede na čas, ko je prag dosežen, opravi
v mesecu decembru 1998.

S tem zakonom se spreminja način usklajevanja plač, na podlagi
rasti cen v obdobju april - december 1997 pri delodajalcih, pri
katerih za določanje plač velja zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ali posebni
zakoni ter v agencijah, skladih, Slovenski razvojni družbi, v
bankah, ki so v večinski lasti države v Banki Slovenije, in v
Slovenski izvozni družbi.

Z zakonom je določeno, da so plače zaposlenih, za katere ne
veljajo kolektivne pogodbe pri delodajalcih za katere velja zakon
o razmerjih plač, to je v javnih zavodih državnih organih in organih
lokalnih skupnosti ter v ostalih javnih zavodih, v javnih podjetjih,
agencijah, skladih, ki so v večinski lasti države, v Slovenski
razvojni družbi in drugih osebah javnega prava javne, ter da
morajo biti usklajene z merili, ki jih zanje sprejme vlada RS.

Z zakonom je določeno, da se uskladitev izhodiščnih plač in
osnov, ki je določena v osnovnem zakonu spremeni. Namesto
Izplačila višje plače v januarju 1997 se opravi uskladitev šele pri
izplačilu plač za december 1998. Morebitna predčasna uskladitev

BESEDILO ČLENOV, KI SE
DOPOLNJUJEJO

9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delodajalec, če predloži neresnično izjavo o skladnosti
izplačila plač s kolektivno pogodbo in tem zakonom (tretja alinea
7. člena).

6. člen
Plače zaposlenih, za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb,
se ne smejo povečevati hitreje, kot se povečujejo izhodiščne
plače v skladu s tem zakonom.
8. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Minister, pristojen za delo, ugotovi višino minimalne plače in
odstotek povečanja izhodiščnih plač v skladu s 3. členom tega
zakona ter ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška delodajalec, ki zaposlenemu ne izplača minimalne plače
v skladu s tem zakonom.

poročevalec, št. 5
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

SANKCIJ

0

IN

DOPOLNITVAH

IZVRŠEVANJU

KAZENSKIH

(ZIKS-C)

- EPA 367 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 44. seji dne 8/1-1998 določila
besedilo:

zakona po hitrem postopku, saj bi njegova uveljavitev pomenila
bistveno zmanjšanje proračunskih odhodkov.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na izredni seji Državnega zbora
Republike Slovenije 20. januarja 1998.
)

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje,
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za
pravosodje,
- Darja TRCEK JANEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij je pripravljen v skladu z
usmeritvami varčevalnih ukrepov Vlade Republike Slovenije,
zato Vlada Republike Slovenije predlaga sprejem navedenega

UVOD

dobe, ki se šteje s povečanjem, določa, da mora zavarovanec na
takem delovnem mestu opravljati delo poln delovni čas.

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Enako določbo je imel tudi prejšnji Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87
in 27/89 ter Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91), na
podlagi katerega je Zakon o notranjih zadevah (Uradni list SRS,
št. 28/80, 38/88, 27/89 in 80/90 ter Uradni list RS, št. 19/91 in 58/
93) določal štetje zavarovalne dobe s povečanjem za pooblaščene
uradne osebe v Ministrstvu za notranje zadeve (12 mesecev
dejansko opravljenega dela za 16 mesecev zavarovanja).

a)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 12/92, 56/92, 13/93, 43/93, 67/93, 5/94, 67/94, 7/96, 1/97,
29/97) ureja v 208. členu zavarovalno dobo, ki se šteje s
povečanjem, tistim zavarovancem, ki opravljajo posebno težka
in za zdravje škodljiva dela, oziroma zavarovancem, ki opravljajo
dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.
Zakon stopnjo povečanja pogojuje s težo in škodljivostjo dela,
vendar povečanje ne sme znašati več kot 50 %.

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/
78, 41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94
in 29/95) v 112. členu določa, da so delavci kazenskih
poboljševalnih zavodov, ki opravljajo z uredbo določene naloge,

Poleg tega zakon kot poseben pogoj za uveljavljanje zavarovalne
20. januar 1998
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RS vložil zahteve za varstvo zakonitosti, na podlagi katerih so
bile kazenske sodbe razveljavljene, v ponovljenem postopku pa
so sodišča zaradi umika obtožnic, kazenske postopke ustavila.

izenači s pooblaščenimi uradnimi osebami organov za notranje
zadeve.
V Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je
bilo 31.10.1997 v zavodih za prestajanje kazni zapora 754
delavcev, ki se jim šteje zavarovalna doba s povečanjem.

Ob nacionalnem konsenzu o popravi krivic iz preteklosti, ki je bil
realiziran s sprejetjem Zakona o denacionalizaciji, je bila
zaobsežena tudi poprava krivic, povzročenih s kazenskimi
sodbami. Izhajajoč iz ocene, da so bile v prvih povojnih letih
kazenske sankcije izrečene v nasprotju z načeli in pravili pravne
države, Zakon o denacionalizaciji že kot eno izmed podlag za
vračanje premoženja določa tudi Zakon o kaznivih dejanjih zoper
ljudstvo in državo ter Zakona o zaplembi premoženja in
izvrševanju zaplembe (tč. 17., 18. in 19. 3. člena Zakona o
denacionalizaciji). Daje želel zakonodajalec enotno urediti popravo
povojnih krivic, izvirajočih iz vsakršnih odvzemov premoženja s
strani države v tem obdobju, pa nedvomno izhaja iz 92. člena
Zakona o denacionalizaciji, ki določa, da se za vračanje
premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih, ki so bili
pravnomočno končani do 31.12.1958, uporabljajo določbe tega
zakona tudi, če je bila kazen zaplembe premoženja razveljavljena
na podlagi obnove kazenskega postopka. Glede na to določbo bi
bilo tudi vračanje zaplenjenega premoženja potrebno zahtevati
pri pristojnem upravnem organu; v, z Zakonom 6 denacionalizaciji
določenem roku; premoženje bi se vračalo v naravi, kadar bi bilo
to možno; zavezanec za vrnitev bi bile družbenopravne osebe,
med sredstvi katere so bile podržavljene stvari; če vrnitev v naravi
ne bi bila možna, bi se zaplenjeno premoženje vračalo v obliki
nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev in izjemoma v
denarju; zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma
upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin
ne bi bili možni. Zakonodajalec je torej imel namen, da se tudi pri
presoji upravičenosti odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz
zaplemb premoženja, izrečenih v kazenskih postopkih,
pravnomočno končanih do 31.12.1958, instituti odškodninskega
prava uveljavljalo le v okviru omejitev, ki jih predpisuje Zakon o
denacionalizaciji.

Predlagane spremembe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
bodo omogočile selektiven pristop k določanju delovnih mest, na
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, veljale pa naj bi
do sprejema zakona, ki bo urejal štetje zavarovalne dobe s
povečanjem za delavce zavodov za prestajanje kazni zapora.
Pooblaščene uradne osebe in tudi drugi delavci prevzgojne službe
in inštruktorji celoten delovni čas, ali vsaj njegov pretežni del
delajo z zaprtimi osebami, svoje naloge pa so dolžni opravljati
tudi, kadar je njihova izvršitev povezana z nevarnostjo za njihovo
življenje. Zato predlagatelj meni, da je za te delavce potrebno
ohraniti pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem.
b)
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v 145. členu ureja pravico
obsojenca oziroma njegovih dedičev, da v primeru, če je bila
kazen zaplembe premoženja razveljavljena, zahtevajo pri sodišču,
ki je kazen zaplembe izvršilo, vrnitev zaplenjenega premoženja.
Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih delov stvarno
ali pravno ni več mogoča, je po navedeni določbi dejansko vrednost
tega premoženja po času izdaje sklepa o vrnitvi in po stanju v
času zaplembe dolžna povrniti družbeno politično skupnost, ki je
premoženje prevzela.
Zaplenjeno premoženje je prevzemala država, praviloma po
pristojnih ministrstvih, in občine, ki so v prejšnjem sistemu izvajale
tudi del državne oblasti. Ker pa je, zlasti država, v večini primerov
zaplenjeno premoženje neodplačno, včasih pa tudi odplačno,
prenesla na gospodarske ali druge subjekte, ali odsvojila v last
fizičnim osebam, je 145. člen podlaga predvsem za uveljavljanje
zahtevkov za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-10/92 z dne 5. 11. 1992
razveljavilo določbo 92. člena Zakona o denacionalizaciji z
utemeljitvijo, da se določba »92. člena Zakona o denacionalizaciji
nanaša tudi na primere, ko je bila s pravnomočno sodno odločbo
odpravljena kazen zaplembe premoženja, premoženje pa še ni
bilo vrnjeno oziroma škoda še ni bila poravnana, s čimer ta določba
omogoča poseganje v pravnomočne sodne odločbe. To je v
nasprotju z načeli pravne države in načelom delitve oblasti na
zakonodajno izvršilno in sodno (2. in 3. člen ustave).«

Določba 145. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je
bila sprejeta v času, ko je na področju postopkovnega kazenskega
prava veljala ureditev, po kateri je bila izključena možnost vlaganja
zahtev za obnovo kazenskega postopka obsojencem,
pravnomočno obsojenim pred 1.1.1954 (561. člen Zakona o
kazenskem postopku). Zahteva za obnovo teh postopkov je bila
pridržana javnemu tožilcu, kateremu so stranke lahko posredovale
le pobudo za obnovo. Poleg tega osebam, ki so bile obsojene
pred 1.1.1954 tudi ni bila priznana pravica do povrnitve škode
(562. člen Zakona o kazenskem postopku). Na podlagi ustavnega
zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI. k Ustavi RS
(Ur. I. RS, št. 37/90) se določbe kazenske zakonodaje, s katerimi
so bile uzakonjene navedene omejitve, niso več uporabljale. Položaj
oseb obsojenih pred 1.1.1954 se je glede možnosti uveljavljanja
pravic zaradi neupravičene obsodbe tako izenačil s statusom,
kot ga ureja za neupravičeno obsojene osebe Zakon o
kazenskem postopku. Tudi obnovo kazenskih postopkov, ki so
bili pravnomočno končani pred 1.1.1954 lahko zahtevajo stranke
(državni tožilec in obsojenec) in zagovornik, po obsojenčevi smrti
pa državni tožilec, zakonec obsojenca oziroma oseba, s katero
živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti,
posvojitelj, posvojenec, brat, sestra In rejnik (411. člen Zakona o
kazenskem postopku). Uveljavljanje zahteve za obnovo časovno
ni omejeno. Za povrnitev škode veljajo enaka načela kot za
neopravičeno obsojene po 1.1.1954. Na podlagi navedenih
zakonskih sprememb so številni bivši obsojenci predlagali obnove
kazenskih postopkov, končanih pred 1.1.1954, na podlagi katerih
so sodišča razveljavljala pravnomočne sodbe in s tem tudi kazni
zaplembe premoženja. V številnih primerih je tudi Državni tožilec
poročevalec, št. 5

Na podlagi navedene odločbe Ustavnega sodišča se je izvedba
postopkov za vrnitev zaplenjenega premoženja ponovno prenesla
na sodišča splošne pristojnosti, ki pri odločanju o zahtevkih za
vrnitev zaplenjenega premoženja uporabljajo 145. člen Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij in splošna pravila odškodninskega
prava. Število postopkov, ki so v zvezi z zaplenjenim premoženjem
v teku in to nepravdnih postopkov, v katerih se odloča o vrnitvi
zaplenjenega premoženja, pravdnih postopkov v katerih se odloča
o izgubljenem dobičku in izvršilnih postopkov, v katerih se izrečene
sodne odločbe izvršujejo, statistično ni izkazano. Iz naslednjih
podatkov pa nedvomno izhaja, da so ti zahtevki izredno visoki;
po podatkih Državnega pravobranilstva znašajo odškodninski
zahtevki zaradi nemožnosti vrnitve premoženja v naravi v 253
primerih skupno 37,406.821.000 SIT, v konkretnem primeru je
bila npr. za zaplenjeno premično premoženje že razsojena
odškodnina v višini 440.193.419 SIT. Še višji so zahtevki za
izgubljen dobiček; po podatkih Državnega pravobranilstva znaša
višina že vtoževanih zahtevkov 31,387.504.000 SIT, v konkretnih
primerih npr. 2,611.786.749 SIT, 4,500.000.000 SIT. Vsakemu
posameznemu zahtevku pa je potrebno prišteti še obresti in
stroške sodnega postopka, ki glede na višine zahtevanih zneskov
vsekakor niso nizki (tako je v že navedenem primeru poleg
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- opredelila obseg odškodnine za premoženje, ki je bilo zaplenjeno
v kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno končani do
31.12.1958.

odškodnine v višini 440.193.419 SIT celoten znesek z obrestmi
in stroški postopka znašal 545.934.008 SIT).
Obsežnost problematike v zvezi z vračanjem zaplenjenega
premoženja kažejo statistični podatki o številu postopkov, v katerih
so bile izrečene kazni zaplembe (veliko število zadev v prvih
povojnih letih, tako leta 1947 870 primerov, leta 1949 731 primerov)
in tudi arhivski podatki o obsegu premoženja, ki je bilo zaplenjeno.
Zaplembe naj bi zajele okoli 200 večjih in manjših podjetij,
neupoštevajoč pri tem velike bančne in zavarovalniške delniške
družbe. Z zaplembami je bilo podržavljenih približno 41.000 ha
kmetijskih zemljišč, 51.000 ha gozdov, 5837 stanovanjskih hiš in
874 poslovnih objektov.

Z opredelitvijo zavezanca za plačilo odškodnine je predlagatelj
sledil že sprejeti odločitvi Ustavnega sodišča RS, da je zavezanec
za plačilo odškodnine, kadar vrnitev zaplenjenega premoženja v
naravi ni možna, lahko le Republika Slovenija. Po svoji vsebini to
namreč ni naloga, ki bi jo po njeni naravi in vsebini mogli šteti za
lokalno zadevo.
Glede oblike in obsega vračanja premoženja, ki je bilo zaplenjeno
v kazenskih postopkih, kateri so bili pravnomočno končani do
31.12.1958 predlagatelj ocenjuje, da je to vprašanje potrebno
urediti v kontekstu popravljanja krivic iz preteklega obdobja, torej
po enakih merilih za vse, katerim je bilo na kakršen koli način
premoženje s strani države odvzeto. V skladu z doktrino prejšnje
države je bil v prvih povojnih letih njen cilj podržavljanje
proizvajalnih sredstev, pri čemer so bili pravni temelji za to
irelevantni. Tudi sodni postopki, temelječi na tedanji kazenski
zakonodaji in kaznovalni politiki, so po izsledkih novejših
zgodovinskih raziskav, kot to ugotavlja v svoji odločbi št. U-l-107/
96 Ustavno sodišče, sledili temu cilju. Zato ni opravičljivo, da bi
bili tisti, ki so jim zaplembo izrekala sodišča pri uveljavljanju
svojih pravic v zvezi z zaplenjenim premoženjem v drugačnem
položaju kot tisti, ki so jim zaplembo izrekale zaplembene komisije
ljudskih odborov.

Na potrebo po ponovni proučitvi načinov za vračanje premoženja,
zaplenjenega v kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno
končani do 31.12.1958, je opozorilo že Ustavno sodišče v svoji
odločbi št. U-l-107/96 z dne 5.12.1996. V njej je poudarilo, da z
razveljavitvijo 92. člena Zakona o denacionalizaciji ni izključilo
kakšne drugačne ureditve vračanja zaplenjenega premoženja,
zlasti pa tudi ne morebitne drugačne ureditve odškodninske
odgovornosti države v takšnih primerih. Vsebinsko isto zahtevo
je postavil tudi zakonodajalec, ki je z zakonom o začasnem
zadržanju izvajanja nekaterih določb Zakona o denacionalizaciji
in Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. list RS št. 49/97)
predpisal, da se do uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o
denacionalizaciji ali Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,
najkasneje pa do 20.12.1997 zadrži vodenje postopka v zvezi z
vračilom premoženja ali plačilom odškodnine na podlagi
razveljavljenih kazenskih sodb, če je bila razveljavljena kazenska
sodba izdana do 31.12.1958, s katero je bila izrečena kazen
zaplembe premoženja.

Glede finančnih možnosti Republike Slovenije za popravo krivic
je zakonodajalec že ob sprejetju Zakona o denacionalizaciji ocenil,
da krivic ni mogoče popraviti v celoti. Zakon o denacionalizaciji
dopušča vrnitev premoženja v naravi, kadar je to možno,
praviloma pa se oškodovanje priznava v obliki vrednostnih
papirjev, medtem ko izgubljeni dobiček zakon izključuje. Ob vsej
razsežnosti, ki se kaže v zvezi s sedanjo ureditvijo vračanje
zaplenjenega premoženja, je nedvomno da polni obseg
odškodovanja tudi v zvezi z zaplenjenim premoženjem z vidika
obremenitve nacionalnega gospodarstva, ni sprejemljiv. Ni mogoče
namreč mimo ustavne opredelitve Republike Slovenije, kot
socialne države (2. člen Ustave RS). Iz pojmovanja socialne
države pa izhaja potreba, da se vzpostavi ravnotežje bremen in
koristi, torej ravnotežje med upravičenci do vrnitve zaplenjenega
premoženja oz. plačila odškodnine in tistimi, ki bodo obveznosti,
nastale zaradi pravice do povrnitve zaplenjenega premoženja
oziroma plačila odškodnine, dolžni izpolniti. Nemogoče je po
tolikšnem času od storjenih krivic vzpostaviti prejšnje stanje, ne
da bi bile s tem storjene nove krivice. Materialna nadomestila je
mogoče priznati le v okviru možnosti nacionalnega gospodarstva
z razumnim časovnim odmikom. Tem izhodiščem sledi tudi
predlagani zakon, ki dopušča vrnitev premoženja v naravi, kadar
je zaplenjeno premoženje še v lasti republike oziroma lokalnih
samoupravnih skupnosti. Sicer pa naj bi se glede oblik vračanja
(vrnitev premoženja, odškodnina) premoženja, ki je bilo zaplenjeno
v kazenskih postopkih, pravnomočno končanih do 31.12.1958
uporabljale določbe Zakona o denacionalizaciji, ki urejajo to
materijo.

V juliju letošnjega leta je Ustavno sodišče z odločbama št. U-l-43/
96 z dne 4.7.1997 in št. U-l-43/96 z dne 16.10.1997 sprejela
interpretacijsko razlago 145. člena Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij, da je po nastanku občin v skladu z Zakonom
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št.
69/94) lahko zavezanec za plačilo odškodnine le Republika
Slovenija. Tako vsa plačila odškodnine v denarju za zaplenjeno
premoženje bremenijo državni proračun.
2. Cilji in načela zakona
a)
Predlagana sprememba 112. člena zakona naj bi zagotovila, da
se
- v okviru varčevalnih ukrepov spremeni podlaga za določanje
delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s
povečanjem,
- ohrani institut zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem, za
tista delovna mesta, na katerih je ogroženo življenje delavcev,
in tista delovna mesta, kjer delavci opravljajo take naloge, ki jih
po dopolnitvi določene starosti ne morejo več opravljati.

Izrecno se s predlaganim zakonom izključuje pravica do
izgubljenega dobička kot instituta, ki ga je po veljavnem pravu
mogoče priznati, kadar se po normalnem teku stvari tak dobiček
lahko pričakuje. Nemogoče je namreč zatrjevati, da je v prvem
povojnem obdobju šlo za normalen tek stvari (tržne razmere,
cena kapitala) in da bi bili lastniki brez ustrezne tehnološke
posodobitve sposobni pridobivati dobiček.

Vlada Republike Slovenije naj bi s podzakonskim aktom opredelila
delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s
povečanjem, pri čemer naj bi bilo določanje takih delovnih mest
poenoteno.
b)

S predlaganim zakonom se ne spreminja pristojnost za odločanje
o zahtevku za vrnitev zaplenjenega premoženja. Te zahtevke
obravnavajo sodišča splošne pristojnosti. S tem je predlagatelj v
celoti sledil stališču Ustavnega sodišča o delitvi oblasti na
zakonodajno izvršilno in sodno v obravnavanem primeru.

S predlagano spremembo 145. člena Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij bi se zagotovila:
- opredelitev zavezanca za plačilo odškodnine v postopku za
vrnitev zaplenjenega premoženja;
20. januar 1998

21

poročevalec, št. 5

določbe III. poglavja Zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/
91 - I, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/93, 24/95 odločba US, 20/97 - odločba US, 23/97 - odločba US).

3. Finančne in druge posledice zakona
Predlagana sprememba 112. člena zakona ne bo zahtevala
dodatnih sredstev republiškega proračuna, vplivala pa bo na
skupen obseg sredstev za stroške dela Uprave Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki bo bistveno
zmanjšan, saj ne bo več potrebno plačevati posebnega prispevka
v višini 8,4 %. Predložena sprememba pa bo zahtevala
spremembo pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest Uprave.

145. b člen
Zavezanci za vrnitev po prejšnjem členu so:
(1)Zavezanec za vrnitev zaplenjenega premoženja v naravi je
Republika Slovenija ali lokalna samoupravna skupnost, v katere
lasti je premoženje, ki je bilo zaplenjeno.

Predlagana sprememba 145. člena zakona pomeni prerazporeditev in zmanjšanje finančnih obveznosti države.

(2)Zavezanec za vrnitev kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v
lasti Republike Slovenije je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije.
(3)Zavezanec za odškodnino v priznanicah je Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

(4)Zavezanec za odškodnino v delnicah, s katerimi razpolaga
Republika Slovenija, v obveznicah in v denarju je Republika
Slovenija.

V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
17/78,41/87, 32/89 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92, 58/93, 71/
94 in 29/95) se 112. člen spremeni tako, da se glasi:

(5) Izdajo obveznic za plačilo odškodnine po tem zakonu ureja
poseben zakon.

»Pooblaščenim uradnim osebam v zavodih za prestajanje kazni
zapora in za izvrševanje pripora ter v prevzgojnem domu se
vsakih 12 mesecev dejanskega opravljanja dela šteje za 16
mesecev zavarovanja.

145. c člen
V zadevah iz 145. a člena tega zakona se odškodninski zahtevki
iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja
ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin in iz naslova katerihkoli
izgubljenih dobičkov po pravilih odškodninskega prava v času od
zaplembe premoženja do dneva uveljavljanja te pravice, ne
priznajo.

Pravica iz prejšnjegn odstavka gre tudi tistim strokovnim delavcem,
ki v zaprtih oddelkih teh zavodov in v prevzgojnem domu delajo z
zaprtimi osebami.«.
2. člen

145. č člen

145. člen se spremeni tako, da se glasi:

(1)0 vrnitvi zaplenjenega premoženja odloča sodišče, ki je izvršilo
kazen zaplembe premoženja, v nepravdnem postopku.

'(1) Če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, se
zaplenjeno premoženje vrne obsojencu oziroma njegovim
dedičem.

(2) Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija.'.

(2) Zavezanec za vrnitev premoženja v naravi je Republika
Slovenija oziroma lokalna samoupravna skupnost, v katere lasti
je premoženje, ki je bilo zaplenjeno.

4. člen
Vlada Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona določi delovna mesta iz 1. člena tega zakona, na
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem.

(3) Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali njegovih posameznih
delov stvarno ali pravno ni več mogoča,povrne dejansko vrednost
tega premoženja po času izdaje sklepa o vrnitvi in po stanju v
času zaplembe Republika Slovenija.

5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je potrebno
uskladiti z določbami tega zakona in z aktom Vlade Republike
Slovenije iz prejšnjega člena najkasneje v roku 30 dni od dneva
uveljavitve tega zakona.

(4) Republika Slovenija lahko uveljavlja povrnitev plačane
odškodnine iz prejšnjega odstavka tega člena od samoupravne
lokalne skupnosti, ki je zaplenjeno premoženje prevzela ali
pridobila.'.
3. člen

6. člen

Za 145. členom se dodajo novi 145. a člen, 145. b člen, 145. c člen
in 145. č člen, ki se glasijo:

Nepravdni postopki in pravdni postopki v zvezi z vrnitvijo
zaplenjenega premoženja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, pa do dneva uveljavitve tega zakona še niso
pravnomočno končani, se končajo po tem zakonu.

»145. a člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena, se za vračanje
zaplenjenega premoženja v kazenskih postopkih, ki so bili
pravnomočno končani do 31.12.1958, kazen zaplembe
premoženja pa je bila razveljavljena na podlagi izrednih pravnih
sredstev, glede oblik in obsega vračanja, omejitev v zvezi z
vračanjem in glede vrednotenja premoženja smiselno uporabljajo
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7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Drugi člen predloga zakona posebej ureja vrnitev premoženja, ki
je bilo zaplenjeno v kazenskih postopkih, pravnomočno končanih
do 31.12.1958. Iz že uvodoma navedenih razlogov se predlaga
za vrnitev tega zaplenjenega premoženja enak način odškodovanja kot ga predpisuje Zakon o denacionalizaciji. S tem namenom
se predlaga, da se glede oblike vračanja, omejitev v zvezi z
vračanjem, glede obsega premoženja, ki se vrača in vrednotenja
le tega smiselno uporabljajo določbe tretjega poglavja Zakona o
denacionalizaciji, ki urejajo to materijo (prvi odstavek). Takšna
ureditev dopušča, da se tudi zaplenjeno premoženje vrača v
naravi, če je to iz dejanskih in pravnih razlogov mogoče, in sicer
kot vrnitev v last in posest, kot vrnitev lastninske pravice in kot
vrnitev lastninskega deleža. Tudi glede vračanja zaplenjenega
premoženja naj bi veljale omejitve v zvezi z vračanjem (izključitev
vračanja nepremičnin, ki so namenjene upravljanju določenim
dejavnosti; izključitev vračanja, če bi bila z vrnitvijo bistveno
okrnjena ekonomska in tehnološka funkcionalnost kompleksov).
Kot sekundarna oblika povrnitve je predvidena odškodnina. Ta se
priznava v različnih oblikah in to kot vzpostavitev lastninskega
deleža, v delnicah Republike Slovenije ali v obveznicah, izdanih
za plačilo odškodnine, izjemoma pa tudi v denarju (upravičencem,
ki so po kriterijih socialnega varstva slabšega premoženjskega
stanja). Po predlaganem zakonu bi se tudi zaplenjeno premoženje
vrednotilo po merilih, ki so že določena in predpisana za vračanje
denacionaliziranega premoženja.

a)
1. člen
Zavarovalna doba s povečanjem se po predlagani rešitvi ohranja
za pooblaščene uradne osebe zavodov za prestajanje kazni
zapora in prevzgojnega doma za mladoletnike ter za tiste
strokovne delavce (delavci prevzgojne službe, inštruktorji
praktičnega pouka) teh zavodov, ki pretežni del delovnega časa
neposredno delajo z zaprtimi osebami. Gre namreč za posebno
težko, nevarno in zdravju škodljivo delo z osebnostno motenimi
in pogosto tudi nevarnimi ljudmi. Upravičenost do zavarovalne
dobe s povečanjem je po predlagateljevi oceni utemeljena tudi v
izsledkih domačih ter tujih znanstvenih raziskav, ki kažejo, da
delavci kazenskih zavodov pogosteje obolevajo. Še posebej so
pri teh delavcih prisotne psihične bolezni, stresi in podobno, zaradi
česar po določenem času ne morejo več delati z zaprtimi osebami.
Tudi Minimalna pravila o ravnanju z zaporniki Organizacije
združenih narodov, ki jih je Republika Slovenija ratificirala kot
mednarodno pogodbo, določajo, da je delo, kakršno zahteva
moderni zaporski sitem, težko in zahtevno ter predstavlja
pomembno družbeno službo. Zaradi tega morajo biti pravice in
ugodnosti delavcev, ki delajo v kazenskih zavodih, primerne
opravljanemu delu in ne morejo biti arbitrarno vezane na druge
javne službe.
b)
145. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij spada v sklop
določb, s katerimi se izpeljuje objektivno odgovornost države za
dejavnost organov kazenske represije. Odškodninsko
odgovornost države zaradi neupravičene obsodbe ali
neutemeljenega odvzema prostosti je konkretizirana v določbah
32. poglavja Zakona o kazenskem postopku, ki ureja pogoje in
postopek za uveljavljanje povrnitve škode, rehabilitacijo in drugih
pravic. Za določitev vrste, oblike in višine odškodnine se uporabljajo
splošna pravila civilnega prava glede povzročitve škode, kolikor
posamezna vprašanja niso posebej urejena s predpisi, ki se
nanašajo na neupravičeno obsodbo. V skladu s splošnimi določili
odškodninskega prava ima bivši obsojenec pravico do povrnitve
vse škode, ki jo je utrpel zaradi neopravičene obsodbe in to do
navadne škode, ki se izraža v izgubi ali zmanjšanju določenega
premoženja (npr. izgubljenega zasluška zaradi prestajanja kazni),
do izgubljenega dobička, to je dobička, ki bi ga bilo utemeljeno
pričakovati glede na normalen tek stvari ali glede na posebne
okoliščine, ki pa ga zaradi oškodovalčevega ravnanja ali opustitve
ni bilo mogoče doseči in do povrnitve nepremoženjske škode
(npr. zaradi duševnih bolečin zaradi prestajanja zaporne kazni ali
zaradi strahu). 145. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
pa ima naravo specialne določbe, ki se nanaša na povrnitev
škode, nastale zaradi izrečene kazni zaplembe premoženja. Ta
člen opredeljuje zavezanca za vrnitev zaplenjenega premoženja
in obseg vrnitve le tega.

Predlagatelj ocenjuje, da je v tem zakonu potrebno tudi posebej
opredeliti zavezance za vrnitev, saj glede na že izvedene postopke
lastninjenja to ne morejo biti tisti subjekti, ki so bili zavezanci v
postopku denacinalizacije (145. b člen). Zavezanec za vrnitev v
naravi bi bila Republika Slovenija oziroma lokalna samoupravna
skupnost, v premoženju katere so stvari, ki se vračajo, oziroma
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v primerih,
ko se vračajo kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi v lasti
Republike Slovenije. Sklad bi bil zavezanec tudi za priznanice.
Zavezanec za odškodnino v delnicah in v obveznicah ter
odškodnino v denarju bi bila Republika Slovenija.
V okviru konteksta enake poprave krivic vsebuje predlog zakona
določbo o izključitvi pravice do povrnitve izgubljenega dobička za
čas od zaplembe do uveljavitve te pravice (145. c člen). Ne glede
na takšno določbo pa predlagatelj meni, da za pn/a povojna leta
ni mogoče predpostavljati normalen tek dogodkov, kar je zakonska
predpostavka za priznanje izgubljenega dobička. Zato je že ob
sedanji ureditvi vprašljiva uspešnost dokazovanja izgubljenega
dobička do višini, ki bi bila brez dvoma dosežena in do katere bi
bili lastniki zaplenjenega premoženja upravičeni.
Predlog zakona opredeljuje vrsto postopka, v katerem sodišče
odloča o vrnitvi zaplenjenega premoženja, kar sedanji zakon ni
vseboval. To pravno praznino je izpolnilo Vrhovno sodišče RS z
načelnim pravnim mnenjem občne seje Vrhovnega sodišča z dne
21. in 22. 12. 1992. V skladu s tem mnenjem predlog zakona
izrecno določa, da se o vrnitvi zaplenjenega premoženja odloča
v nepravdnem postopku (prvi odstavek 1j£. č člena).

V skladu s temeljnim načelom odškodninskega prava 1. člen
zakonskega predloga, ki ureja materijo 145. člena Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij določa, da se škoda prvenstveno
povrne z vzpostavitvijo prejšnjega stanja (prvi odstavek).
Zavezanec za vrnitev premoženja v naravi je odgovorni subjekt.
To pa je država ali občina, glede na to, da so bile v prejšnjem
sistemu tudi občine vpete v sistem državne oblasti (drugi
odstavek). Le če restitucija ni mogoča, se škoda povrne v obliki
denarne odškodnine (tretji odstavek). Glede na dejansko stanje
je mogoča povrnitev škode tudi delno s povrnitvijo v naravi in
delno s plačilom odškodnine v denarju. Iz, že v uvodu zakonskega
predloga navedenih razlogov je kot zavezanec za plačilo
odškodnine določena Republika Slovenija (tretji odstavek). Predlog
zakona pa daje podlago, da lahko Republika Slovenija regresira
izplačano odškodnino od lokalne skupnosti, ki je zaplenjeno
premoženje prevzela ali pridobila (četrti odstavek).
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Glede na določbo 34. člena Zakona o nepravdnem postopku (Ur.
list SRS, št. 30/86), po kateri revizija v nepravdnem postopku ni
dopustna, razen če zakon določa drugače, predlog zakona
predpisuje, da je zoper odločbo sodišče II. stopnje, sprejeto v
postopku za vrnitev zaplenjenega premoženja, revizija dovoljena
(drugi odstavek 145. č člena).
Predlagatelj ocenjuje, da že v uvodu opisano stanje opravičuje,
da se pravna ureditev, predlagana v novem 145. a členu, uveljavi
tudi za postopke, ki so še v teku. Retroaktivni učinek te določbe
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zahteva javna korist, ki se izraža v vzpostavitvi sorazmernosti
med pravicami in bremeni. Ta pa je neizogibno potrebna, da se
prepreči izredna finančna obremenitev države, ki bi lahko privedla
do njene neplačevitosti. Zato se predlaga, da se za vračanje
premoženja, zaplenjenega v kazenskih postopkih, ki so bili
pravnomočno končani do 31.12.1958, uporabi nova ureditev tudi
za vse tiste nepravdne in pravdne postopke, ki na dan uveljavitve
tega zakona še niso pravnomočno končani. Predlagatelj ocenjuje,
da s tem ne posega v že pridobljene pravice lastnikov
zaplenjenega premoženja, saj bi le ti pravico pridobili šele s
pravnomočno odločbo.

c)
4. člen
Predlagana sprememba bo omogočala selektiven in restriktiven
pristop pri določanju delovnih mest, na katerih se zavarovalna
doba šteje s povečanjem.
5. člen
Zaradi predlaganih sprememb zakona bo potrebno uskladiti tudi
akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kar naj bi
bilo opravljeno najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi
predvidenega podzakonskega akta.

zaplenjeno premoženje vrne obsojencu oziroma njegovim
dedičem.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA, KI SE
SPREMINJAJO

(2) Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih njegovih
delov stvarno ali pravno ni več mogoča, povrne dejansko vrednost
tega premoženja po času izdaje sklepa o vrnitvi in po stanju v
času zaplembe družbenopolitična skupnost, ki je premoženje
prevzela.

112. člen
Izvršni svet Skupščine Socialistične Republike Slovenije določi
na predlog republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun dela oziroma naloge, za katere so delavci, ki
jih opravljajo, v pravicah iz zdravstvenega, pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter v drugih posebnih pravicah iz dela
izenačeni s pooblaščenimi uradnimi osebami organov za notranje
zadeve.

(3) O vrnitvi zaplenjenega premoženja in o odškodnini odloča
sodišče, ki je izvršilo kazen zaplembe premoženja.

145. člen

(4) Zoper to odločbo sodišča iz prejšnjega odstavka se lahko
pritožijo obsojenec oziroma njegovi dediči in javni pravobranilec.

(1) Če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, se

(5) Rok za pritožbo je osem dni od prejema odločbe prve stopnje.
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naročilnica
'me in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

p

odjetje:

Davčna številka:
Naročam

izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije

Datum:
P°dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
SUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061 /12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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