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Predlog zakona o

SLOVENSKI

OBVEŠČEVALNO-

VARNOSTNI

AGENCIJI

(ZSOVA)

- EPA 491 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 76. seji dne 24/9-1998 določila
besedilo:

Slovenije.
Posebej nevarne so lahko v nastali situaciji obveščevalne službe
držav, s katerimi ima Slovenija določena odprta bilateralna
vprašanja. Njihove nenadzorovane aktivnosti proti Sloveniji pa
lahko izjemno negativno vplivajo na potek uveljavitve strateških
interesov Republike Slovenije. Na področju operativnega
varovanja določenih oseb in objektov bo onemogočeno
pravočasno pridobivanje podatkov, potrebnih za zagotavljanje
varnosti najvišjih predstavnikov države, hkrati pa bo
onemogočeno spremljanje varnostno izpostavljenih posameznikov, ki so povezani z mednarodnimi terorističnimi skupinami.

- PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKI OBVEŠČEVALNO-,
VARNOSTNI AGENCIJI,
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.
S tem zakonom nadomešča predlog zakona o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji - prva obravnava, ki ga je
poslala z dopisom št. 233-00/98-1 (Z1) z dne 14.5.1998.

Bistveno oteženo bo tudi spremljanje aktivnosti na področju
organiziranega kriminala in mednarodne trgovine z orožjem, ki
potekajo preko Slovenije na krizna območja na Balkanu in
obratno oziroma odkrivanje novih aktivnosti, ki bi lahko nastale
zaradi odsotnosti nadzora. Oteženo bo tudi že utečeno
sodelovanje s sorodnimi službami v tujini.

Vlada Republike Slovsnije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona obravnava po hitrem postopku,
ker prenehata veljati 11. in 19. a člen Zakona o notranjih
zadevah, ki opredeljujeta uporabo posebnih operativnih metod
in sredstev dela. Prenehanje veljavnosti, ki nastopi na podlagi
odločbe Ustavnega sodišča 18.10.1998, ima lahko resne
posledice na področjih: nacionalne varnosti v najširšem smislu,
zagotavljanja sedanje stopnje varnosti Republike Slovenije,
zoperstavljanja aktivnostim tujih obveščevalnih služb,
operativnega varovanja določenih oseb in objektov,
zoperstavljanja mednarodnemu terorizmu, organiziranega
kriminala in mednarodne trgovine z orožjem in sredstvi za
množično uničevanje, sodelovanja pri zagotavljanju varnosti
mednarodne skupnosti in procesa približevanja mednarodnim
integracijam.

Republika Slovenija oziroma njeni subjekti obveščevalnovarnostnega sistema so se s procesom približevanja zahodnim
integracijam začeli vključevati v razne nadnacionalne projekte,
ki so skupnega varnostnega pomena, delno pa jih k temu že
obvezujejo do zdaj sprejeti dogovori. Vsak zastoj oziroma motnja
v delovanju nacionalnega obveščevalno-varnostnega sistema
bi lahko pri mednarodni skupnosti ustvarila negativne ocene in
odzive ter negativno vplivala na dinamiko približevanja na tem
področju.
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:

Pričakuje se lahko nenadzorovano povečanje raznih oblik
ogrožanja notranje varnosti ter nastanek nepopravljivih posledic
za nacionalno varnost Republike Slovenije. Na področju
zagotavljanja sedanje stopnje notranje varnosti lahko pride do
nenadzorovanega ogrožanja varnosti Republike Slovenije in
slabšanja splošne varnostne situacije, saj se v Sloveniji
posredno in neposredno odražajo določeni negativni in
varnostno relevantni pojavi in aktivnosti, ki jih generirajo krizna
žarišča v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Albaniji in na
Bližnjem vzhodu, oziroma procesu tranzicijskih sprememb v
državah nekdanje Vzhodne Evrope. Prav tako bo onemogočeno
ažurno pridobivanje podatkov, potrebnih za spremljanje tujih
obveščevalnih služb in zoperstavljanje njihovim aktivnostim,
usmerjenim neposredno proti vitalnim interesom Republike
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- Drago Ferš, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije;
- Marjan Kranjc, državni podsekretar v Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji;
- Janez Žirovnik, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji;
- Boštjan Hožič, svetovalec direktorja v Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji.
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operativnih metod in sredstev dela ter zakonodajalcu naložilo
pripravo zakona v duhu spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Glede na to, da bo agenciji z uveljavitvijo ustavne
odločbe delo bistveno oteženo, je sprejem pripravljenega zakona,
^ ki ima določbe, ki se nanašajo na posege v človekove pravice in
temeljne svoboščine, urejene v skladu z omenjeno odločbo, nujen.

I. UVOD

1. OCENA STANJA
Strokovno delo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
(SOVA) poteka v skladu z določbami Zakona o notranjih zadevah.
Leta 1991 je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona
o notranjih zadevah (Uradni list RS št. 19/91) oblikovana
Varnostno-informativna služba (VIS). Ta je bila formirana kot
temeljna organizacijska oblika za opravljanje strokovnega dela
Republiškega sekretariata za notranje zadeve R Slovenije na
področju zbiranja, dokumentiranja in analiziranja informacij o
načrtih in delovanju tujih držav, njihovih obveščevalnih služb ter
drugih ustanov in organizacij, s katerimi ogrožajo obrambne ter
varnostne interese ali škodujejo gospodarskim in političnim
interesom države, ter o pripravah in izvrševanju terorističnih in
drugih nasilnih dejanj organizacij in skupin, ki jih izvršujejo v državi
ali z zlorabo državnega prostora.

Pri pripravi rešitve položaja obveščevalno-varnostne agencije je
predlagatelj upošteval že omenjeno odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije, Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne
varnosti Republike Slovenije, primerjavo tujih pravnih ureditev
delovanja obveščevalnih in varnostnih služb, mnenja, pripombe
in predloge strokovne javnosti ter delovnih teles državnega zbora
in državnega sveta ter oceno obstoječih kadrovskih, materialnih
in tehničnih možnosti R Slovenije.

2. POSEBNOSTI PRAVNE UREDITVE
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNIH SISTEMOV V
DRŽAVAH PARLAMENTARNE DEMOKRACIJE

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije in nastankom mednarodno
priznane države je nastala potreba po novi vlogi in organizaciji
obveščevalno-varnostne agencije. Njeno strokovno delo naj bi
se v skladu z nacionalnovarnostnim programom, ki ga sprejme
državni zbor, in na podlagi prioritet, ki jih določi vlada, postopoma
usmerjalo zlasti v pridobivanje in vrednotenje tajnih podatkov ter
posredovanje informacij pristojnim državnim organom, da bi lahko
ti pravočasno sprejeli ukrepe, pomembne za varnost države. V
bodočem obveščevalno-varnostnem sistemu države obveščevalno-varnostna agencija ne bo imela klasičnih policijskih pooblastil.
Kot samostojna vladna služba bo Vladi Republike Slovenije in
pristojnim državnim organom zagotavljala informacije ter analitične
ocene, potrebne za odločanje pri zagotavljanju ter uveljavljanju
prednostnih nalog nacionalne varnosti in strateških interesov
Republike Slovenije.

Obveščevalno-varnostna dejavnost v državah parlamentarne
demokracije je v večini primerov načeloma urejena z zakoni,
podrobnosti in odstopanja od ustavnih norm pa so praviloma
urejeni z resornimi predpisi vladnih služb ter upravnih organov.
Skupna značilnost vseh obveščevalno-varnostnih služb v
sistemih parlamentarne demokracije je, da nimajo oz. ne smejo
uporabljati klasičnih policijskih ali pooblastil, ki veljajo za
kriminalistično službo v predkazenskem postopku.
Primerjalna zgodovinska analiza je pokazala, da so obveščevalno-varnostni sistemi v demokratičnih državah nastajali dalj
časa in se prilagajali aktualni varnostni problematiki ter organizaciji
državnega aparata.
Pri večjih obveščevalno-varnostnih sistemih je uveljavljena pravna
praksa, ki ločuje varnostno, protiobveščevalno in obveščevalno
dejavnost. Tovrstno ločevanje je pogojeno z velikostjo sistemov,
s stopnjo ofenzivnosti mednarodne strategije posameznih držav,
z aktualno notranjo varnostno problematiko in ureditvijo političnega
sistema. V letih po padcu berlinskega zidu In preseganju blokovske

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija bo svoje z zakonom
določene naloge opravljala pod nadzorom zakonodajne, sodne in
izvršilne oblasti ter javnosti.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je razveljavilo določbe
Zakona o notranjih zadevah, ki se nanašajo na uporabo posebnih
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kataložni opredelitvi pogojev in okoliščin sodno dovoljenih
posegov vanje;

razdelitve so v večjih obveščevalno-varnostriih sistemih (ZRN,
Italija, ZDA) ponovno oživele težnje po postopni integraciji
obveščevalne in varnostno-informativne dejavnosti.To je posledica
okoliščin, ko se s koncem hladne vojne ter z razpadom
socialističnega bloka nacionalnovarnostna problematika vse bolj
sooča z novimi varnostnimi izzivi.

- obveščevalno-varnostni sistem je treba urediti v skladu s
standardi, ki veljajo v sodobnih obveščevalno-varnostnih
sistemih;

V obveščevalno-varnostnih sistemih manjših držav je uveljavljena
pravna praksa, ki združuje obveščevalno in varnostnoinformativno komponento v okviru ene državne službe.

- obveščevalno-varnostno področje je treba uskladiti s
sistemskimi rešitvami, ki so v Republiki Sloveniji že sprejete.

Posegi v človekovo zasebnost so v državah parlamentarne
demokracije različno urejeni. Posegi v človekove pravice in
temeljne svoboščine so urejeni z zakoni, ki eksplicitno urejajo
posamezna področja (npr. varstvo in zaščita osebnih podatkov,
kontrola pisemskih ter drugih pošiljk, nadzor komunikacijskih
sredstev, sodna odobritev posebnih metod dela ipd.). Nadzor
nad zakonitostjo in primernostjo posegov pristojnih državnih
organov v človekove pravice in temeljne svoboščine praviloma
izvajajo posebna parlamentarna telesa, pravosodni organi ter
javnost.

4. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilji zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
so:
1. urediti obveščevalno-varnostno dejavnost v skladu z
možnostmi in s strateškimi potrebami Republike Slovenije in
kot klasično funkcijo države;
2. uveljaviti zamisel o obveščevalno-varnostni službi v skladu z
Resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti in s
strateškimi interesi Republike Slovenije;

Primerjalna analiza dostopnih predpisov je pokazala, da so
sedanje pravne rešitve nastajale v tesni soodvisnosti z dinamiko
uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, varstva
ter zaščite osebnih podatkov in utrjevanja demokratičnih
nadzornih inštitucij.

3. uveljaviti inštitut parlamentarnega, sodnega in strokovnega
nadzora nad delom obveščevalno-varnostne službe;

V Evropi se v zadnjem desetletju krepijo prizadevanja za pravno
uveljavljanje parlamentarnega nadzora nad nosilci obveščevalne
in varnostne dejavnosti, kadar ti posegajo v človekove pravice in
temeljne svoboščine.

4. določiti razmerja obveščevalno-varnostne službe do državnih
organov, organov državne uprave in nosilcev javnih funkcij;

3. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

6. zagotoviti pravne podlage za strokovno delo agencije.

Razlogi, ki narekujejo sprejem prvega zakona o obveščevalnovarnostni službi, so zlasti naslednji:

Osnovna načela zakona so:

- obstoječa zakonska ureditev je prehodna in nedodelana, poleg
tega pa je v praksi presežena ter neusklajena z ustavo in že
sprejeto novo zakonodajo;

- zaščita parlamentarne demokracije in interesov države,
- načelo varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
- načelo ločevanja obveščevalno-varnostne od policijske
dejavnosti,

5. dokončno urediti status arhivskega gradiva nekdanje Službe
državne varnosti ter zaščititi interes posameznika in države
pred morebitno zlorabo;

- razveljavitev posameznih določb Zakona o kazenskem postopku
in Zakona o notranjih zadevah z odločbama Ustavnega sodišča
Republike Slovenije (št. U-l-25/95, Uradni list RS št. 5/98 in št.
U-l-158/95, Uradni list RS št. 31/98), ki se nanašajo na uporabo
posebnih operativnih metod in sredstev dela;

- načelo nujnosti in sorazmernosti pri pridobivanju tajnih podatkov.

- zaščita človekovih pravic in temeljnih svoboščin pred
nezakonitimi posegi v njegovo zasebnost ter potreba po

Predlagana rešitev ne predvideva ustanovitve novih služb in s
tem povezanih dodatnih finančnih sredstev.
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5. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
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2. NADZOR NAD DELOM AGENCIJE

II. BESEDILO ČLENOV

7. člen
1. NALOGE IN ORGANIZACIJA SLOVENSKE
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE

(1) Državni zbor izvaja parlamentarni nadzor nad delovanjem
agencije.

1. člen

(2) Za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka državni zbor
oblikuje komisijo za nadzor nad delom agencije (v nadaljnjem
besedilu: komisija).

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (v nadaljnjem
besedilu: agencija) je samostojna služba vlade, ki opravlja s tem
zakonom določene naloge.

8. člen
2. člen

Komisija iz prejšnjega člena:

(1) Agencija pridobiva in vrednoti tajne podatke ter posreduje
informacije:

- obravnava poročila vlade o ugotovitvah s področja dela agencije;
- obravnava tromesečna poročila o uporabi posebnih oblik
pridobivanja tajnih podatkov, ki jih uporablja agencija;
- obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo
delovanje agencije, ter zakonov in drugih aktov državnega
zbora, ki urejajo ukrepe, s katerimi se posega v človekove
pravice in temeljne svoboščine;
- poroča državnemu zboru in mu predlaga ustrezne ukrepe.

- pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države;
- o organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo
ogrožajo ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države, njeno
ustavno ureditev ali druge interese države;
- pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov,
objektov in območij, ki so pomembni za zaščito interesov države,
ter sodeluje pri varnostnem preverjanju določenih oseb.

9. člen
(1) Komisija pri uresničevanju nalog iz prejšnjega člena lahko od
vlade zahteva, da posreduje informacije, podatke in dokumente,
pomembne za oblikovanje predlogov, stališč oziroma odločitev
državnega zbora.

(2) Agencija opravlja naloge v skladu s prioritetami, ki jih določi
vlada na podlagi nacionalnovarnostnega programa, ki ga sprejme
državni zbor.
3. člen

(2) Na zahtevo komisije mora vlada slednji predložiti poročilo o
delu agencije z njenega področja tudi med letom.

(1) Agencijo vodi direktor, ki je za svoje delo odgovoren vladi.
(2) Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog
predsednika vlade.

10. člen
Komisija o ugotovitvah o delu agencije poroča državnemu zboru.

4. člen

11. člen

Direktor agencije določi postopke in ukrepe za zavarovanje
podatkov in informacij ter varnost oseb - virov podatkov.

(1) Na sejah komisije je javnost izključena. O delu komisije javnost
obvešča njen predsednik.

5. člen

(2) Podatki in informacije, s katerimi se člani komisije seznanijo
pri delu in v zvezi z delom v komisiji, so državna skrivnost.

(1) Direktor agencije ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju
agencije in ga nadomešča, kadar je le-ta odsoten ali zadržan.
Namestnika direktorja agencije na predlog predsednika vlade
imenuje in razrešuje vlada.

(3) Član komisije mora varovati tajnost podatkov in informacij, s
katerimi se je seznanil med svojim delom v komisiji, tudi po
prenehanju mandata.

(2) Namestnik direktorja agencije je za svoje delo odgovoren
direktorju agencije.

12. člen
(1) Posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje vlada med svojimi
člani, spremlja izvajanje pravic, dolžnosti in pooblastil direktorja
agencije ter nadzira izvajanje prioritet iz 2. člena tega zakona. O
svojih ugotovitvah poroča vladi.

6. člen
(1) Agencija o svojih ugotovitvah obvešča predsednika vlade in
ministra, na čigar delovno področje se nanašajo.
(2) S podatki in z informacijami z obrambno-vojaškega področja,
ki jih pri svojem delu pridobi agencija, seznani tudi ministra za
obrambo.

(2) Podatki, ki jih agencija posreduje komisiji iz prejšnjega odstavka,
veljajo za državno skrivnost.

(3) Agencija obvešča predsednika državnega zbora in
predsednika republike o zadevah iz njune pristojnosti.

3. SODELOVANJE AGENCIJE Z DRŽAVNIMI ORGANI
IN S SLUŽBAMI
13. člen

(4) Agencija pripravlja informacije in analize za potrebe Sveta za
nacionalno varnost.
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14. člen

in posreduje osebne ter druge podatke in vodi ter uporablja evidence na podlagi predpisov o varstvu osebnih podatkov, če s
tem zakonom za posamezne primere ni določeno drugače.

(1) Državni organi so dolžni samostojno ali na zahtevo agencije
posredovati podatke in informacije, pomembne za izvajanje njenih
nalog.

21. člen

(2) Če agencija pri izvajanju svojih nalog ugotovi, da obstajajo
razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje oziroma
pripravlja ali organizira izvršitev kaznivega dejanja, za katerega
se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora o tem obvestiti
generalnega direktorja policije in pristojnega državnega tožilca.

(1) Agencija vodi razvid operativnih podatkov in zagotavlja njihovo
nedostopnost nepooblaščenim osebam.
(2) Razvid je urejen in sistemiziran niz načrtno pridobljenih ter
ovrednotenih tajnih podatkov iz prvega odstavka 2. člena tega
zakona.

(3) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za sum kaznivega
dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno
ureditev, lahko direktor agencije zahteva, da policija v skladu z
zakonom začasno odloži izvedbo dejanj in ukrepov v
predkazenskem postopku, če to terjajo interesi varnosti države
in pri tem ni podana nevarnost za življenje ter zdravje tretjih oseb.

(3) Razvid vsebuje naslednje podatke: evidenčno številko, datum začetka in zaključka zadeve, šifro, temo, kratko vsebino ter
stanje pri reševanju zadeve, roke, seznam dokumentov v zadevi,
popis komisijsko uničenih dokumentov in popis arhiviranih
dokumentov ter osebne podatke, določene v drugem odstavku
22. člena tega zakona.

4. POOBLASTILA

(4) Otvoritev zadeve v razvidu dovoli direktor agencije.
15. člen

(5) Pridobivanje tajnih podatkov zunaj zadev v rSzvidu ni dovoljeno.

Naloge agencije, opredeljene v 2. členu tega zakona, opravljajo
uradne osebe agencije.

22. člen

16. člen

(1) Agencija v okviru razvida iz prejšnjega člena vodi naslednje
evidence, ki vsebujejo osebne podatke:
-

Pri opravljanju nalog agencije so uradne osebe agencije
pooblaščene, da:
- izvajajo vse oblike pridobivanja tajnih podatkov;

evidenco oseb, ki jih agencija operativno obravnava;
evidenco vpogledov v razvid in evidence;
evidenco uporabe posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov,
evidenco pritožb.

- zbirajo in uporabljajo osebne in druge podatke;

(2) Evidence iz prejšnjega odstavka obsegajo naslednje skupne
osebne podatke:

- v primerih, ko je to potrebno zaradi okoliščin, ki zahtevajo
takojšnje ukrepanje, zahtevajo pomoč policistov in pooblaščenih
uradnih oseb drugih organov, drugih uradnih oseb, odgovornih
oseb pravnih oseb ter posameznikov, ki so jim jo v okviru izvajanja
svojih pooblastil in možnosti dolžni nuditi.

- ime in priimek,
- psevdonim,
- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj, država),
- naslov stalnega in/ali začasnega bivališča,
- državljanstvo.

17. člen

(3) Poleg skupnih osebnih podatkov vsebujejo posamezne evidence še naslednje podatke:

Ko uradna oseba agencije opravlja naloge agencije, ima pravico
nositi in uporabiti orožje v skladu s predpisom, ki ga izda vlada.

- evidenca oseb, ki jih agencija operativno obravnava: evidenčno
številko, vzdevek ali lažno ime osebe, njene družinske in
premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic, zaposlitev,
razlog za operativno obravnavo ter morebitno uporabo oblik
pridobivanja tajnih podatkov;

18. člen
(1) Uradne osebe agencije imajo posebno izkaznico, ki jo izda
direktor agencije.

- evidenca vpogledov v razvid in evidence: evidenčno številko,
datum zahtevka, podatke o upravičenosti in datum odobritve
vpogleda oziroma zavrnitve ter razlog zavrnitve in postopke
agencije v zvezi s pravicami posameznikov;

(2) Vlada na predlog direktorja agencije določi grafično podobo
agencije in obrazec posebne izkaznice z besedilom, ki izkazuje
pooblastila njenega imetnika.
19. člen

- evidenca uporabe posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov:
evidenčno številko, ime in priimek osebe, podatke o prebivališču,
podatek o navedbi sodne odredbe;

V zvezi z delom agencije se v postopkih pred sodišči in upravnimi
organi uradne osebe agencije izkazujejo s posebno izkaznico iz
prvega odstavka prejšnjega člena.

- evidenca pritožb: podatke o uradni osebi ali obliki pridobivanja
tajnih podatkov, zoper katero je bila dana pritožba, pritožnikove
podatke, podatke o upravičenosti in razlogih za ravnanje
agencije ter sprejetih ukrepih in odgovoru pritožniku.

5. ZBIRANJE, VARSTVO IN ZAVAROVANJE
PODATKOV
20. člen

23. člen

Agencija za uresničevanje svojih nalog zbira, obdeluje, shranjuje

(1) Uradne osebe agencije pri opravljanju nalog agencije zbirajo
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osebne in druge podatke iz evidenc upravljalcev zbirk podatkov
in od drugih subjektov kot tudi od drugih oseb, ki o tem kaj vedo.

predmetov dovoljuje direktor agencije s pisno odredbo.
(2) Odredba mora vsebovati podatke o osebi, organizaciji, tuji
državi ali tuji službi, na katero se posebna oblika pridobivanja
tajnih podatkov nanaša, način, obseg, trajanje in utemeljitev
razlogov za njeno uporabo.

(2) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki upravljajo
z osebnimi in drugimi podatki, morajo agenciji na utemeljeno pisno
zahtevo direktorja brez nadomestila pisno posredovati osebne in
druge podatke ali jih dati na vpogled.

(3) Odobritev tajnega nakupa dokumentov in predmetov se lahko
nanaša le na enkraten tajni nakup.

24. člen
(1) Kadar agencija zbira osebne in druge podatke po določbah
tega zakona, o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega
se podatki nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev
določene naloge.

29. člen
(1) Tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih prostorih z
uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje dovoli direktor
agencije s pisno odredbo, če je mogoče utemeljeno sklepati, da
se bodo na ta način pridobili podatki iz 2. člena tega zakona, in če
teh podatkov ni mogoče pridobiti drugače ali bi bila drugačna
pridobitev teh podatkov povezana z nesorazmernimi težavami.

(2) Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili na podlagi
zahteve direktorja agencije v primeru iz prejšnjega odstavka ne
smejo seznaniti osebe, na katero se podatki nanašajo, o
posredovanju slednjih agenciji pred potekom določenega časa,
ki pa ne sme biti krajši od petih let.

(2) Odredba mora biti pisna in mora vsebovati podatke o osebi,
na katero se posebna oblika pridobivanja tajnih podatkov nanaša,
način, obseg, trajanje in utemeljitev razlogov za njeno uporabo.

(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznanitev osebe
s seznamom subjektov, ki so jim bili v določenem časovnem
obdobju posredovani njeni osebni in drugi podatki.

(3) Izvajanje posebne oblike pridobivanja tajnih podatkov iz prvega
odstavka tega člena lahko traja največ en mesec, iz tehtnih
razlogov se lahko vsakič podaljša za en mesec. Za vsako
podaljšanje izda direktor agencije pisno odredbo z obrazložitvijo
razlogov za podaljšanje.

25. člen
(1) Osebni podatki, vsebovani v razvidu iz 21. in v evidencah iz
prvega odstavka 22. člena tega zakona, se lahko uporabljajo
samo za izvajanje nalog agencije, drugim uporabnikom pa se
lahko posredujejo samo, če jih za njihovo uporabo pooblašča
zakon.

30. člen
(1) Kontrolo pisem in drugih pošiljk ter prisluškovanje,
nadzorovanje in snemanje komunikacij v Republiki Sloveniji dovoli
na predlog direktorja agencije s pisno odredbo za vsak primer
posebej zunajrazpravni senat kazenskega oddelka okrožnega
sodišča, na čigar območju je sedež agencije, in sicer če je izkazana
verjetnost, da obstaja nevarnost:

(2) Direktor agencije ob zaključku zadeve določi rok predaje
gradiva iz zadeve v razvidu Arhivu Republike Slovenije, vendar
rok ne sme biti daljši od enega leta.
(3) Posameznik ima pravico vpogleda v podatke o sebi v zbirkah
iz prvega odstavka tega člena po njihovem arhiviranju.

- tajnih načrtov ali priprav za oborožen napad na Republiko
Slovenijo;

5. PRIDOBIVANJE TAJNIH PODATKOV

- tajnih aktivnosti iz tujine ali v sodelovanju s tujino zoper
suverenost, neodvisnost in državno celovitost Republike
Slovenije;

26. člen
(1) Agencija pridobiva tajne podatke s tajnim sodelovanjem in
posebnimi oblikami pridobivanja tajnih podatkov.

- tajnih aktivnosti, načrtov in priprav za izvedbo mednarodnih
terorističnih akcij zoper Republiko Slovenijo ter drugih nasilnih
dejanj proti državnemu organu in nosilcem javnih funkcij v
Republiki Sloveniji ter tujini;

(2) Direktor agencije določi pogoje in način registracije tajnih
sodelavcev.

- posredovanja in izročitve tajnih podatkov ter tajnih dokumentov
Republike Slovenije nepooblaščeni osebi v Republiki Sloveniji
ali tujini;

27. člen
Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko agencija za
opravljanje svojih nalog uporablja naslednje posebne oblike
pridobivanja tajnih podatkov:

- tajne obveščevalne dejavnosti posameznikov, organizacij in
skupin na območju Republike Slovenije v korist tujine;

- sodelovanje s tujimi sorodnimi službami,
- tajnih aktivnosti mednarodno povezanih skupin ali posameznikov, ki škodujejo strateškim interesom Republike Slovenije;

- spremljanje mednarodnih sistemov zvez,
- tajni nakup dokumentov in predmetov,
- tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih prostorih z
uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje,
- kontrolo pisem in drugih pošiljk,
- prisluškovanje, nadzorovanje in snemanje komunikacij.

- tajnih aktivnosti, katerih cilj je oslabiti strateške interese
Republike Slovenije v korist tuje države ali organizacije;
in je utemeljeno pričakovati, da se v zvezi s to aktivnostjo uporablja
določeno komunikacijsko sredstvo ali bo to sredstvo uporabljeno,
pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da podatkov ni mogoče
pridobiti drugače oz. bi njihovo pridobivanje na drug način lahko
ogrozilo življenje in zdravje ljudi.

28. člen
(1) Sodelovanje s tujimi sorodnimi službami, spremljanje
mednarodnih sistemov zvez ter tajni nakup dokumentov in
poročevalec, št. 58
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(2) Predlog in odredba morata vsebovati podatke o osebi, na
katero se posebna oblika pridobivanja tajnih podatkov nanaša,
utemeljitev razlogov za njeno uporabo, podatke o načinu njenega
izvajanja, obsegu in trajanju, komunikacijskem sredstvu in
okoliščinah, ki narekujejo uporabo posebne oblike pridobivanja
tajnih podatkov, ter utemeljitev, da podatkov ni mogoče pridobiti
drugače oziroma bi njihovo pridobivanje na drug način lahko
ogrozilo življenje in zdravje ljudi.

agenciji, ne pomeni varnostnega tveganja za agencijo.
(2) Agencija lahko zbere o osebi, ki želi skleniti delovno razmerje
v agenciji, z njeno pisno privolitvijo še podatke, na podlagi katerih
ugotavlja varnostne zadržke za delo v agenciji.
34. člen
(1) Delovno razmerje v agenciji se lahko sklene brez objave
oziroma razpisa.

(3) Zoper odredbo sodišča, s katero le-to ne dovoli uporabe
posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov iz prvega odstavka
tega člena, je agenciji dovoljen ugovor. Vložiti gaje treba v 24 urah
po prejemu odredbe pri višjem sodišču, ki je pristojno po sedežu
okrožnega sodišča. Višje sodišče mora o ugovoru odločiti v 24
urah po prejemu le-tega. Odločitev višjega sodišča je dokončna.

(2) Kandidatu, s katerim ne bo sklenjeno delovno razmerje,
agencija ni dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev.
35. člen
Programe za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe in usposabljanje
delavcev agencije določi direktor agencije.

(4) Uporaba posebne oblike pridobivanja tajnih podatkov iz prvega
odstavka tega člena lahko traja največ tri mesece. Iz tehtnih
razlogov se lahko njena uporaba podaljša vsakič še za en mesec,
vendar skupno ne več kot šest mesecev. Vsako podaljšanje mora
odobriti sodišče iz prvega odstavka tega člena. Uporaba posebne
oblike pridobivanja tajnih podatkov iz prvega odstavka tega člena
se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.
O prenehanju mora direktor agencije pisno obvestiti sodišče, ki je
odredbo izdalo.

36. člen
(1) Uradne osebe agencije morajo opravljati z zakonom določene
naloge, tudi če je izvajanje le-teh povezano z večjo nevarnostjo
za njihovo varnost, zdravje ali življenje.
(2) Za vrednotenje delovnih razmer iz prejšnjega odstavka vlada
določi odstotek povečanja osnovne plače uradnim osebam
agencije.

(5) Podjetja, ki opravljajo prenos poštnih pošiljk in telekomunikacij,
morajo agenciji omogočiti ter zagotoviti pogoje za izvršitev sodno
odobrenih posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov iz prvega
odstavka tega člena.

(3) Direktor agencije v posebnem aktu določi delovna mesta in
naloge, ki se izvajajo v delovnih razmerah iz prvega odstavka
tega člena, in delovna mesta, na katerih se v skladu s splošnimi
predpisi uradne osebe obvezno dodatno zavaruje.

(6) Podatki, pridobljeni z uporabo posebnih oblik pridobivanja tajnih
podatkov iz prvega odstavka tega člena, morajo biti zapisani v
izvirni obliki, hrani pa jih agencija do zaključitve zadeve iz razvida.

37. člen

(7) O številu in razlogih za uvedbo ter prenehanje uporabe
posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov iz prvega odstavka
tega člena direktor agencije mesečno poroča komisiji iz drugega
odstavka 7. člena tega zakona.

Uradni osebi agencije, ki je zaradi opravljanja njenih z zakonom
določenih nalog v sodnem postopku in je po oceni agencije naloge
izvrševala v skladu s predpisi, agencija omogoči strokovno pravno
pomoč.

31. člen

38. člen

Iz razlogov tajnosti pri uporabi oblik pridobivanja tajnih podatkov
lahko direktor agencije dovoli uporabo uradnih listin s prirejenimi
identifikacijskimi podatki in uporabo prirejenih identifikacijskih
oznak. Listino oziroma oznako izda pristojni organ na zahtevo
direktorja agencije.

(1) Delavec agencije je lahko začasno razporejen na delo v drug
državni organ.
(2) Delavec agencije, ki je v tem času v delovnem ramerju v
drugem državnem organu, je za svoje delo odgovoren
predstojniku tega organa. V času začasne razporeditve ima pravice
in obveznosti, ki izhajajo iz tega zakona, v obsegu, določenem v
sporazumu med državnim organom, kamor je delavec agencije
začasno razporejen, in agencijo.

7. DELOVNA RAZMERJA IN POSEBNOSTI
UREDITVE S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA,
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

(3) Zaradi nemotenega opravljanja nalog lahko direktor agencije
za stalno ali začasno razporedi uradno osebo agencije iz ene
notranje organizacijske enote v drugo ali na drugo delovno mesto,
v drug kraj ali na podlagi sporazuma v drug državni organ.

32. člen
(1) Za delavce agencije veljajo splošni predpisi, ki urejajo delovna
razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje
delavcev v državnih organih ter varnost in zaščito pri delu, če s
tem zakonom ni določeno drugače.

(4) Po izteku začasne razporeditve ima pravico vrniti se na delo
v agencijo na delovno mesto, ustrezno njegovi strokovni izobrazbi.

(2) Delavci agencije so uradne osebe agencije.in druge osebe, ki
so zaposlene v agenciji.

39. člen
(1) Če uradna oseba agencije iz neopravičenih razlogov ne prične
delati na novem delovnem mestu ali v drugem kraju z dnem,
določenim v odločbi, ji s tem dnem preneha delovno razmerje.

33. člen
(1) Delovno razmerje za opravljanje nalog v agenciji lahko sklene
kandidat, čigar zaposlitev poleg pogojev, določenih v predpisih, ki
urejajo sklenitev delovnega razmerja v državnih organih, in aktu
o organizaciji, delovnem področju in sistemizaciji delovnih mest v
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naprej odgovorna direktorju agencije. V času začasne razporeditve
ima pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega zakona in zakona, ki
ureja področje dela, pravice in obveznosti drugega državnega
organa, če je to za agencijo ugodneje. Pravice, obveznosti in
odgovornosti se določijo v sporazumu med državnim organom,
kamor je uradna oseba začasno razporejena, in agencijo.

(5) Druge oblike dela v posebnih delovnih razmerah se odredijo,
če to terjajo varnostne razmere oziroma je samo tako mogoče
opraviti določene naloge, ki jih ni moč odlagati ali pa morajo biti
opravljene v določenem roku.
(6) Direktor agencije določi primere, v katerih je dovoljeno odrediti
delo iz prejšnjega odstavka, in osebe, ki ga lahko odredijo.

(3) Odločba o razporeditvi uradne osebe agencije po službeni
dolžnosti je dokončna. Zoper odločbo je dovoljeno sodno varstvo.

43. člen
(1) Pripravljenost za delo so posebne delovne razmere, pri katerih
mora biti uradna oseba agencije v pripravljenosti za delo na
delovnem mestu, določenem kraju ali domu.

40. člen
(1) V primerih, ko je uradna oseba agencije po prvem odstavku
prejšnjega člena razporejena na nižje vrednoteno delovno mesto,
obdrži količnik za izračun plače, ki jo je imela na prejšnjem
delovnem mestu.

(2) Pripravljenost za delo na domu se ne šteje v število ur tedenske
oziroma mesečne delovne obveznosti.

(2) Uradna oseba agencije, ki je razporejena po prvem odstavku
prejšnjega člena, ima pravico do povračila potnih stroškov ali
nadomestila stroškov za ločeno življenje in povračila selitvenih
stroškov, če se preseli.

(3) Če uradna oseba agencije med dežurstvom ali pripravljenostjo
za delo na delovnem mestu ali določenem kraju dela, se to število
ur šteje v število ur njene delovne obveznosti.
44. člen

(3) Uradni osebi agencije, ki je razporejena po prvem odstavku
prejšnjega člena, agencija zagotovi ustrezne pogoje za nastanitev.

Pogoji za delovanje sindikata se določijo s pogodbo, ki jo podpišeta
direktor agencije in sindikalni zaupnik.

41. člen

45. člen

(1) Direktor agencije lahko začasno razporedi delavca agencije,
ki nima statusa uradne osebe agencije, na delovno mesto, ki je
opredeljeno kot delovno mesto uradne osebe agencije.

(1) Uradne osebe agencije morajo med stavko opravljati naloge
agencije, opredeljene v 2. členu tega zakona.
(2) Drugi delavci agencije uresničujejo pravico do stavke pod
pogoji, ki jih določa zakon za delavce v državnih organih, in morajo
uradnim osebam agencije omogočiti izvršitev nalog agencije.

(2) Status uradne osebe agencije imajo tudi delavci agencije, ki
so zaradi svojih zmožnosti in potreb agencije z aktom direktorja
agencije dodatno zadolženi za opravljanje nalog na delovnem
mestu uradnih oseb za čas, ko takšne naloge dejansko opravljajo.

46. člen

(3) Za čas začasne razporeditve oz. zadolžitve iz prejšnjih dveh
odstavkov ima delavec tudi pooblastila, ki so določena za
opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerega je bil razporejen

(1) Uradna oseba agencije ne sme opravljati dela, ki bi jo oviralo
pri izvrševanju delovnih nalog, ali dela, ki bi škodovalo ugledu
agencije, oziroma dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti
agencije.

42. člen

(2) O tem, katerih del uradna oseba agencije ne sme opravljati,
odloča direktor agencije.

(1) Uradne osebe agencije morajo opravljati delo v posebnih
delovnih razmerah, kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom
določenih nalog.

(3) Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega ter
prejšnjega člena določi vlada odstotek povečanja osnovne plače
uradnim osebam in delavcem agencije.

(2) Posebne delovne razmere so:
- delo v neenakomernem delovnem času,
• delo v izmenah,
- delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dneh,
- delo preko polnega delovnega časa,
- popoldansko in nočno delo,
- delo v podaljšanem delovnem času,
- pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu
ali doma,
- dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja
izjemoma,
- izraba in prekinitev dopusta glede na potrebe agencije.

47. člen
(1) Uradna oseba agencije, za katero se ugotovi, da ni sposobna
opravljati svojega dela, je pa sposobna za drugo delo v agenciji,
se razporedi na delovno mesto, ki ustreza stopnji njene strokovne
usposobljenosti in njenemu zdravstvenemu stanju.
(2) Če uradni osebi agencije iz prejšnjega odstavka ni mogoče
zagotoviti dela v agenciji, se jo na predlog direktorja razporedi v
drug organ državne uprave ali drug državni organ.
(3) Če je zmanjšana delovna sposobnost uradne osebe agencije
posledica opravljanja z zakonom določenih nalog, obdrži le-ta
tudi po razporeditvi plačo, ki jo je prejemala na prejšnjem delovnem
mestu, če je to zanjo ugodneje.

(3) Delo v neenakomernem delovnem času oziroma izmenah
vključuje opravljanje delovne obveznosti ob sobotah, nedeljah,
praznikih in drugih dela prostih dneh ter delo v popoldanskem in
nočnem času v okviru določene redne mesečne oziroma letne
delovne obveznosti.

(4) Če uradna oseba agencije ni sposobna za opravljanje svojega
ali drugega dela v agenciji ali v drugem organu državne uprave ali
drugem državnem organu, se postopek nadaljuje pri pristojni enoti
zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi priznanja

(4) Delovna mesta, na katerih poteka delo v skladu s prejšnjim
odstavkom, se določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest.
poročevalec, št. 58
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pravic iz invalidskega zavarovanja.

55. člen
Predpisi, ki veljajo za Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije na
področju carinskih, davčnih in drugih dajatev, obrambnih zadev,
telekomunikacij, sistemov zvez, poštnih storitev, nabave
namenske opreme, izvrševanja proračuna ter na drugih področjih,
veljajo tudi za agencijo.

48. člen
Agencija dodatno zavaruje uradne osebe agencije za primer
nesreče pri delu.
49. člen
(1) Družini uradne osebe agencije, ki pri opravljanju dela izgubi
življenje, poravna agencija stroške pogreba v kraju, ki ga določijo
svojci.

56. člen
Za nakup specialne operativne tehnike ter prostorov, ki jih za
izvajanje svojih nalog uporablja agencija, se ne uporabljajo
predpisi, ki določajo obveznosti javnega naročila.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima družina oziroma zakonec
uradne osebe agencije pravico do enkratne denarne pomoči, in
sicer v višini skupnega zneska plač, ki jih je prejela ta uradna
oseba agencije v zadnjih desetih mesecih.

57. člen

(3) Denarna pomoč se izplača poleg odpravnine.

Agencija vodi evidence svojega finančno-materialnega poslovanja
v skladu s predpisi, ki veljajo za finančno poslovanje državnih
organov.

8. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA
ODGOVORNOST

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen

58. člen

V disciplinskih in odškodninskih zadevah zoper delavce agencije
veljajo predpisi za delavce v državnih organih, če s tem zakonom
ni določeno drugače.

Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se
za delavce agencije uporabljajo določbe 136. člena Zakona o
notranjih zadevah (Uradni list SRS št. 28/80, 38/88,27/89 in Uradni
list RS št. 19/91, 4/92, 58/93 in 87/97).

51. člen

59. člen

Uradni osebi agencije, ki je začasno odstranjena z dela ali
delovnega mesta v agenciji, se med trajanjem začasne odstranitve
z dela ali delovnega mesta odvzameta posebna izkaznica in orožje.

Do sprejema predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne dobe s
povečanjem, se uradnim osebam agencije šteje vsakih dvanajst
mesecev dejanskega opravljanja dela za šestnajst mesecev
zavarovanja.

52. člen
V disciplinskih postopkih zoper uradno osebo agencije v zvezi z
delom agencije je javnost izključena.

60. člen

53. člen

Gradivo iz arhiva nekdanje službe državne varnosti, ki ni
neposredno povezano z redno dejavnostjo agencije, se izroči
Arhivu Republike Slovenije najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega zakona.

(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti
delavcev odloča na prvi stopnji direktor agencije ali od njega
pooblaščeni delavec.

61. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 30. člen Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97).

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec agencije
pravico do ugovora na disciplinsko komisijo vlade v osmih dneh
od dneva vročitve odločbe.

62. člen

9. POSEBNE DOLOČBE O FINANČNEM IN
MATERIALNEM POSLOVANJU SLOVENSKE
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE AGENCIJE

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija uskladi svoje
delovanje z določbami tega zakona najkasneje v roku enega leta
od njegove uveljavitve.

54. člen
63. člen

Pri finančnem in materialnem poslovanju agencije v razmerju do
tretjih uporablja agencija naziv, ki ga na njen predlog določi vlada.

30. september 1998
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III. OBRAZLOŽITEV
državnimi organi in institucijami, v 14. členu predloga zakona pa
predlagateljica nalaga državnim organom obvezo, da posredujejo
agenciji podatke in informacije, ki se nanašajo na njeno področje
dela. Zaradi ohranitve celovitosti pravnega reda na področju
pregona kaznivih dejanj je predlagateljica v drugem odstavku
istega člena naložila dolžnost obveščanja tudi agenciji. Pri tem je
treba opozoriti, da so interesi države mnogokrat pomembnejši od
kazenskega pregona, zato je po vzoru Zakona o kazenskem
postopku predvidela izjemo od načela legalitete kazenskega
pregona.

Predlagateljica je pri oblikovanju besedila predloga zakona sledila
zahtevi, da je treba z zakonom urediti položaj Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije v okviru sistema izvršilne
oblasti, določiti področje strokovnega dela SOVE kot obveščevalno-varnostne službe države ter razmejiti njeno in delo
organizacijskih enot ministrstva za notranje zadeve in ministrstva
za obrambo.
Pri tem je predlagateljica izhajala iz rešitev Resolucije o izhodiščih
zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki jo je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel 20. decembra 1993, mnenj
strokovne javnosti ter delovnih teles državnega zbora in
državnega sveta ter primerjave tujih pravnih ureditev delovanja
obveščevatno-varnostnih in varnostnih služb.

Predlagateljica v besedilu od 15. do 19. člena določa uradne osebe
agencije za izvajalce, ki imajo pri izvajanju nalog zakonita
pooblastila. Uradne osebe agencije imajo le tista pooblastila, ki so
nujno potrebna za izvrševanje z zakonom določenih nalog.
Predlagateljica predvideva, da bodo uradne osebe agencije pri
izvrševanju določenih nalog lahko tudi nosile orožje, vlada pa bo
s posebnim predpisom določila okoliščine in postopke, v katerih
bodo posest, nošenje in uporaba strelnega orožja dopustni.

Prvič v zgodovini demokratične slovenske države naj bi bilo s
posebnim zakonom pravno urejeno delo obveščevalnovarnostne službe, ki bo v okviru sprejetega nacionalnovamostnega programa in določenih prioritet dela pridobivala in
vrednotila predvsem tajne podatke ter posredovala informacije,
pomembne za varnost in obstoj države. Pri tem ne bo imela na
voljo klasičnih policijskih pooblastil ali drugih sredstev prisile niti
pooblastil v predkazenskem postopku.

Predlog zakona v tem delu tudi določa, da ima uradna oseba
posebno izkaznico, ki jo izda direktor agencije, obrazec posebne
izkaznice pa določi Vlada R Slovenije s posebnim predpisom, v
katerem se določi tudi grafična podoba agencije. Predlagateljica
posebej opozarja na določilo 19. člena predloga zakona. Uradne
osebe agencije namreč opravljajo naloge v posebnih pogojih.
Zaradi njihove in zaščite njihovih najbližjih določa predlog zakona
posebno obliko izkazovanja istovetnosti v postopkih pred sodnimi
in upravnimi organi, kadar so ti uvedeni v zvezi z delom agencije.

Na obveščevalnem področju agencija kot samostojna vladna
služba pridobiva in vrednoti tajne podatke ter posreduje
informacije, ki so pomembni za zagotavljanje varnostnih, političnih
in gospodarskih interesov države. Na varnostnem področju
pridobiva in vrednoti tajne podatke ter posreduje informacije o
organizacijah, skupinah in osebah, ki s svojo dejavnostjo ogrožajo
ali bi lahko ogrozile nacionalno varnost države ali njeno ustavno
ureditev.

Področje zbiranja, varstva in zavarovanja podatkov ureja predlog
zakona v besedilu od 20. do 25. člena predloga zakona. Po predlogu
zakona je agencija upravljalka zbirk osebnih podatkov z vsemi
pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
osebnih podatkov.

Agencijo vodi direktor, ki ga na predlog predsednika vlade imenuje
in razrešuje vlada. Za svoje delo je odgovoren vladi. V 4. členu
predlagateljica nalaga direktorju agencije obveznost, da predpiše
pogoje in ukrepe, ki bodo zavarovali zlasti tajnost podatkov in
informacij ter njihovih izvorov pred možnimi zlorabami.

Predlagateljica zakona uvaja v 21. členu predloga nov termin, in
sicer razvid operativnih podatkov. Gre za urejen in sistemiziran
niz načrtno operativno pridobljenih in ovrednotenih podatkov iz
programa dela agencije. Zaradi doslednega spoštovanja načela
zakonitosti dela je predlagateljica v petem odstavku 21. člena
izrecno prepovedala pridobivanje tajnih podatkov zunaj vnaprej
odobrenih zadev iz razvida.

Predlagateljica opredeljuje funkcijo namestnika direktorja, ki
nadomešča direktorja v času njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Namestnika na predlog predsednika vlade imenuje in razrešuje
vlada, za svoje delo pa je odgovoren direktorju agencije.
Naslednji, 6. člen predloga predvideva, da agencija o spoznanjih
in ugotovitvah s svojega delovnega področja obvešča
predsednika vlade in ministra, na čigar delovno področje se
ugotovitve nanašajo. Če agencija pri svojem delu pridobi podatke
in informacije z obrambno-vojaškega področja, z njimi seznani
tudi ministra za obrambo. O določenih dognanjih obvešča tudi
predsednika republike in predsednika državnega zbora, za
potrebe Sveta za nacionalno varnost pa pripravlja informacije in
analize.

Po zaključitvi zadeve se gradivo iz razvida v roku enega leta
prenese v Arhiv Republike Slovenije. Njegovo uporabo in dostop
v omenjeni ustanovi urejajo predpisi o arhivskem gradivu in Arhivu
Republike Slovenije.

Predlagateljica je upoštevala mnenja strokovne javnosti in delovnih
teles državnega zbora in državnega sveta ter v zakon uvrstila
določbe o parlamentarnem nadzoru nad delom agencije, ki ga
opravlja komisija za nadzor nad delom agencije. Ob tem zakon
določa področja nadzora ter obveznosti agencije do komisije in
obveznosti slednje do državnega zbora.

Predlog zakona v 24. in 25. členu zagotavlja agenciji določeno
stopnjo tajnosti in omejitev posameznikovih pravic do vpogleda v
evidence ter do obveščanja posameznika, na katerega se podatki
nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev določene naloge.

Opredelitev ostalih evidenc, kot jih predvideva 22. člen, se nanaša
na delovno področje agencije in je potrebna zaradi zagotavljanja
načela javnosti. Slednje se zagotavlja tudi z opredelitvijo vsebine
evidenc v drugem in tretjem odstavku istega člena.

Omenjene rešitve so nujne za nemoteno in racionalnejšo izvedbo
nalog agencije.

Predlagateljica je pristojnosti posebne tričlanske vladne komisije
razširila tudi na pooblastilo, da nadzoruje izvajanje prioritet dela,
ki jih določi vlada.

V besedilu od 26. do 31. člena predlagateljica uvaja termin oblike
pridobivanja tajnih podatkov. S tem želi jasneje določiti cilj dejavnosti
agencije, tj. zgolj pridobivanje in vrednotenje tajnih podatkov ter
posredovanje informacij pristojnim organom.

V 13. členu je opredeljena osnova sodelovanja agencije z drugimi
poročevalec, št. 58
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Delovna razmerja, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev agencije določa
besedilo od 32. do 53. člena predloga zakona. Predlagateljica je
uredila le tiste posebnosti, za katere je menila, da morajo biti
nujno urejene v posebnem zakonu.

Predlagateljica nadalje določa pristojne organe za odrejanje
posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov. V tem delu je upoštevala
pomisleke razpravljalcev glede sodišča, ki naj bi odločalo o uporabi
posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov s kontrolo pisem in
drugih pošiljk ter prisluškovanjem, z nadzorovanjem in s
snemanjem komunikacij. Upoštevala je stališče, da predsednik
okrožnega sodišča neposredno ne izvaja sodne funkcije in zato
ne more odločati o posegih v ustavno zajamčene človekove
pravice in temeljne svoboščine. Zaradi operativnosti delovanja in
zahteve po čim krajšem postopku je predvidela, da naj bi o
predlogih odločal zunajrazpravni senat kazenskega oddelka
okrožnega sodišča, na čigar območju je sedež agencije. V
omenjenem senatu so trije praviloma izkušeni kazenski sodniki,
ki tudi sicer odločajo o zahtevnejših vprašanjih v kazenskih
postopkih. S tem želi predlagateljica približati postopek odločanja
o teh posebnih oblikah rednim sodnim postopkom. Druga novost
je, da je predvidena možnost ugovora zoper odločitev senata,
tako da o njem odloča senat višjega sodišča, ki je pristojen po
sedežu okrožnega sodišča.

Zaradi vrste nejasnosti je predlagateljica v 59. členu predloga
predvidela postopek z arhivom nekdanje Službe državne varnosti.
Meni, da ima arhiv zgodovinsko in kulturno vrednost, zato je
treba preprečiti njegovo uničenje ali zlorabo. Za možno rešitev je
predlagateljica predvidela, da se arhiv, če ni vezan na aktualne
naloge agencije, izroči Arhivu Republike Slovenije.
Zaradi že omenjene skorajšnje uveljavitve odločbe Ustavnega
sodišča Republike Slovenije in posledic, ki bodo nastale,
predlagateljica predlaga uveljavitev zakona dan po objavi v
Uradnem listu.
Predlagateljica meni, da je s predlaganim besedilom primerno
uredila področje dela in organizacijo Slovenske obveščevalnovarnostne agencije ter tako zagotovila učinkovitost in strokovnost
njenega dela ter celovitejši nadzor nad njim.

Uporabo posebnih oblik pridobivanja tajnih podatkov iz prvih štirih
alinei 27. člena odobri direktor, uporabo pridobivanja tajnih
podatkov iz zadnjih dveh alinei pa, kot je bilo že omenjeno,
zunajrazpravni senat okrožnega sodišča.

130. september 1998
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Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 74. seji dne 10/9-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
LATVIJE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU
IN ZNANOSTI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
• Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu
za zunanje zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti, podpisan v Ljubljani 5. marca 1998.

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem
jeziku glasi:'
'Besedilo izvirnika v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

30. september 1998
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Pogodbenici spodbujata organizacijo umetniških in drugih kulturnih
razstav ter pomagata pri sprejemanju ustreznih ukrepov v ta
namen.

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE LATVIJE O
SODELOVANJU V KULTURI,
IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI

7. člen
Pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje v kulturi,
izobraževanju in znanosti in v ta namen pospešujeta neposredno
sodelovanje med vladnimi in nevladnimi institucijami obeh držav
na teh področjih.
8. člen
Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje in izmenjave
med mladinskimi organizacijami obeh držav.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljevanju
pogodbenici) sta se
v želji, da bi pospešili sodelovanje v kulturi, izobraževanju in
znanosti,
v prepričanju, da bo takšno sodelovanje pripomoglo k boljšemu
razumevanju in poglobitvi odnosov med državama na različnih
ravneh,
odločeni spoštovati načela Helsinške sklepne listine Konference
o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo
in Dunajske deklaracije Sveta Evrope,
odločili, da podpišeta ta Sporazum o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju in znanosti (v nadaljevanju sporazum),

9. člen
Pogodbenici podpirata sodelovanje v telesni vzgoji in športu na
podlagi sporazumov, sklenjenih med njunimi«pristojnimi
organizacijami.
10. člen
Pogodbenici v okviru mednarodnih konvencij, ki so za državi
zavezujoči, ter v okviru mednarodnih organizacij, katerih članici
sta, spodbujata sodelovanje na področjih, omenjenih v tem
sporazumu, ne da bi to vplivalo na pravice in dolžnosti, ki za
pogodbenici izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.

in se dogovorili:
1. člen

11. člen

Pogodbenici si prizadevata bolje spoznati kulturo druge strani in
podpirata stike v kulturi in skupne prireditve v vseh oblikah.

Pogodbenici pripravita izvedbene programe za uresničevanje tega
sporazuma in se po posvetovanju odločita o finančnem dogovoru.
V skladu s tem sporazumom lahko pristojne organizacije obeh
držav za ustrezna področja pripravijo posebne izvedbene
programe in sporazume.

2. člen
Sodelovanje na področju znanstvenega raziskovanja in
tehnologije se določi s posebnim sporazumom, če bi pogodbenici
tako sklenili.

12. člen

Pogodbenici v skladu s svojimi možnostmi podeljujeta štipendije
za študij in strokovno usposabljanje.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno
obvestita, da so izpolnjeni njuni notranji postopki za začetek
veljavnosti tega sporazuma.

3. člen

13. člen

Pogodbenici olajšujeta učenje jezika, književnosti in zgodovine
druge države in v ta namen podpirata sodelovanje učiteljev in
študentov na poletnih jezikovnih šolah.

Ta sporazum se sklene za pet let. Po izteku tega obdobja se
sporazum samodejno podaljša za nadaljnje petletno obdobje, če
ga nobena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred iztekom
ustreznega obdobja veljavnosti po diplomatski poti pisno ne
odpove.

4. člen
Pogodbenici proučita možnosti za vzajemno priznavanje spričeval,
univerzitetnih diplom in akademskih naslovov in po potrebi
podpišeta poseben sporazum v ta namen.

Ob odpovedi tega sporazuma vsak program izmenjave, prireditev
ali projekt, ki se izvaja na njegovi podlagi in še ni končan, ostane
veljaven za dogovorjeno obdobje.

5. člen
Pogodbenici podpirata nadaljnje izpolnjevanje veljavnih
mednarodnih sporazumov o varstvu avtorskih in sorodnih pravic
in popularizaciji kulturnih vrednot druge pogodbenice.

Sestavljeno v Ljubljani dne 5. marca 1998 v dveh izvodih v
slovenskem, latvijskem, in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada
angleško besedilo.

6. člen
Pogodbenici soglašata, da si bosta izmenjali knjige in publikacije v
zvezi s kulturo, umetnostjo in znanostjo.

Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Republike Latvije

Pogodbenici spodbujata razvoj in sodelovanje na področju glasbe,
gledališča, opere ter podpirata vzajemno izmenjavo solistov,
umetniških skupin in predstav.

Boris Frlec, l.r.

Valdis Birkavs, l.r.

poročevalec, št. 58
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti sta podpisala
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Boris Frlec in
minister za zunanje zadeve Republike Latvije dr. Valdis Birkavs
dne 5. marca 1998 v Ljubljani.

po izteku tega roka nobena pogodbenica ne odpove.

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na področju
kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama.
Predstavlja podlago za posebne izvedbene programe in druge
sporazume s teh področij med Republiko Slovenijo in Republiko
Latvijo.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali
spremembe veljavnih predpisov.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna
sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov
sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področju
izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva se zagotavljajo v
okviru letnih programov in proračunov resornih ministrstev.

Sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljša, če ga

30. september 1998

17

poročevalec, št. 58

Pogajalska izhodišča

REPUBLIKE

SLOVENIJE

PRIKLJUČITEV

K

EVROPSKI

UNIJI

- v pogajalskem izhodišču za področje 19 - Telekomunikacije
in informacijske tehnologije je bilo v četrtem in petem
odstavku pogajalskih izhodišč besedilo "do leta 2002"
nadomeščeno z besedilom "do konca leta 2002". Popravek
je bil potreben zaradi večje jasnosti, saj tudi iz utemeljitve
izhaja, da je rok za uskladitev konec leta 2002.

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi čistopis pogajalskih
izhodišč Republike Slovenije za priključitev k Evropski uniji,
kjer je v končni verziji odpravila še nekaj redakcijskih napak.
Prilaga tudi čistopis prevoda.
Prosi, da se z navedenim gradivom nadomesti gradivo, ki ga
je poslala z dopisom št. 900-01/98-7 (N) z dne 10. septembra
1998.

V utemeljitvi s tega področja je bil redakcijsko dopolnjen drugi
stavek prvega odstavka, kjer je bilo jasneje zapisano, da
neodvisni regulativni organ še ni v popolnosti v skladu z
zahtevami ureditve na področju telekomunikacij, v prvem
stavku drugega odstavka pa je bilo črtano besedilo "zagotovila
sistemsko podlago za", preostali del stavka pa zapisa
ustreznem sklonu.

V gradivu so bili narejeni naslednji popravki:
- v gradivu je bila beseda "priključitev" nadomeščena za besedo
"pristop", besedilo "pravni red Skupnosti", pa z besedilom
"pravni red Evropske unije";
- v pogajalskem izhodišču za področje 18 - Izobraževanje,
usposabljanje in mladina je bil črtan zadnji stavek utemeljitve
"To stališče Republiki Sloveniji ustreza", saj le ponovno
povzema prehodna stališča in po nepotrebnem obremenjuje
tekst, poleg tega pa tako stališče tudi ni stvar pogajalskih
izhodišč;

30. september 1998
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Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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MEDVLADNA KONFERENCA O PRISTOPU
REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI

UVOD K POGAJALSKIM IZHODIŠČEM
REPUBLIKE SLOVENIJE

Pri pripravi pogajalskih izhodišč je Republika Slovenija kot ciljni datum, do katerega
bo pripravljena na polnopravno članstvo v Evropski uniji, upoštevala konec leta 2002.
Republika Slovenija je pripravila pogajalska izhodišča na osnovi obstoječega pravnega
reda Evropske unije. Če bo prišlo v času medvladne konference do sprememb pravnega
reda Evropske unije, bo Republika Slovenija po potrebi dopolnila pogajalska izhodišča.
Pogajalska izhodišča je sprejela Vlada Republike Slovenije. Skladno z določili zakona o
zunanjih zadevah jih je potrdil tudi odbor za mednarodne odnose Državnega zbora.

Ljubljana, 10. septembra 1998
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POGAJALSKO IZHODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 15
INDUSTRIJSKA POLITIKA

Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 15. Industrijska
politika.
Republika Slovenija na področju Industrijska politika ne zahteva prehodnega obdobja ali
izjem.
Med pravnim redom Evropske unije s področja Industrijska politika in industrijsko
politiko Republike Slovenije, kot v prvi vrsti izhaja iz strategije povečevanja konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije, obstaja skladnost Pravni red na področju Industrijska
politika ne zahteva prenosa v pravni red Republike Slovenije, niti ni potrebno ustanoviti
novih institucij oziroma upravnih organov za izvajanje pravnega reda Evropske unije.
Republika Slovenija bo nekatera vprašanja, ki sicer po vsebini spadajo v področje
industrijske politike (npr. državne pomoči določenim industrijskim sektorjem), pa jih
formalno ne ureja pravni red Evropske unije, vsebovan v tem področju, odprla v ustreznih
drugih področjih.

Utemeljitev:
Vsebinska definicija industrijske politike je bistveno širša od problematike, ki jo zajema in
ureja pravni red Skupnosti vsebovan v področju z imenom Industrijska politika.
Republika Slovenija je po osamosvojitvi takoj pričela s procesom prestrukturiranja in
privatizacije svoje industrije, preoblikovanjem v moderno, na tržnih zakonitostih temeljeno in
tehnološko sodobno dejavnost. Da bi lahko začela v polni meri izvajati svojo industrijsko
politiko, kot je formulirana v Strategiji povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije, ki je vsebinsko kot tudi terminološko skladna z odločitvijo Sveta 96/413/ECC,
mora rešiti glavne probleme neustrezne industrijske strukture.
Celotna slovenska industrija se namreč nahaja v relativno neugodnem "podedovanem" stanju
oziroma v procesu vsesplošne tranzicije in transformacije v tržno gospodarstvo ter
prestrukturiranja. Položaj je tudi posledica specifične situacije, v kateri se je industrija znašla
30. september 1998
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po razpadu prejšnje države. Takrat je Slovenija izgubila praktično polovico svojih nekdanjih
trgov.
Precejšen del industrije, predvsem tisti, ki je še danes najbolj problematičen (ključne delovno
intenzivne panoge in železarstvo) je glavnino svojega prihodka ustvarjal s prodajo na tem
trgu. Omenjene panoge so najbolj tipičen rezultat nekdanjega ekonomskega sistema ter
jugoslovanske ekonomske politike in razvojne strategije (koncept zaprtega gospodarstva in
uvozne substitucije). Bile so tradicionalno najbolj usmerjene na nekdanji jugoslovanski trg, ki
ni zahteval velikih vlaganj v posodabljanje opreme, uporabo novih tehnologij in upoštevanja
ekoloških standardov. Zato jih je izguba tega trga tudi najbolj prizadela. Nenadnost te izgube
je zelo zmanjšala maneverski prostor za prilagoditev novim pogojem, s tem pa povzročila
negativne posledice, ki ob nekoliko daljšem prehodnem razdobju ne bi bile nujne. Železarstvo
in ključne delovno intenzivne dejavnosti so regionalno precej koncentrirane - železarstvo na
Koroško in Gorenjsko, usnjarsko predelovalna industrija npr. pa predvsem na Gorenjsko. S
tem bi prišlo do degradacije teh regij, do regionalne koncentracije socialnih problemov in ne
nazadnje, do povečanja potreb po sredstvih regionalnih skladov za te regije. Ključne delovno
intenzivne dejavnosti so tudi socialno specifične, saj jih karakterizira specifična spolna (velik
delež ženske delovne sile) in izobrazbena struktura (velik delež nižje kvalificirane) delovne
sile, zato bi njihovo prehitro odmiranje še povečalo socialne probleme predvsem že tako
socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva (ženske, nizko izobražena delovna sila), ki
ima izredno majhne možnosti zaposlitve. Vse to bi povečalo tudi pritiske na sredstva socialne
varnosti.
Iz navedenih razlogov je v določenih sektorjih še potrebna državna pomoč preko različnih
neposrednih oblik, ki se sicer v razvitih državah Evropske unije uporabljajo le pod točno
določenimi pogoji in v omejenem obsegu in času. Neposredna pomoč slovenske države je
usmeijena predvsem v občutljive sektorje predelovalne dejavnosti.

Ljubljana, 10. septembra 1998
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POGAJALSKO IZHODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 16
MALA IN SREDNJA PODJETJA
Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 16. Mala in srednja
podjetja.
Republika Slovenija na področju Mala in srednja podjetja ne zahteva prehodnega obdobja
ali izjem.
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju Mala in srednja podjetja ni v
nasprotju s pravnim redom Evropske unije za to področje. Republiki Sloveniji ni potrebno
ustanoviti novih institucij oziroma upravnih organov za izvajanje pravnega reda.
r
Utemeljitev:
Republika Slovenija je leta 1996 sprejela Strategijo o razvoju malega gospodarstva v
Sloveniji, ki predvideva vrsto aktivnosti in ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja za mala
in srednja podjetja inje tako v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Glede kriterijev za definicijo malih in srednjih podjetij, ki so vsebovani v Zakonu o razvoju
malega gospodarstva (1991) in v Zakonu o gospodarskih družbah (1994) so še rahla
odstopanja, vendar ne presegajo zgornjih vrednosti obstoječih priporočil Evropske unije.
Republika Slovenija bo nadaljevala s politiko vzpodbujanja rasti in razvoja malih in srednjih
podjetij ter izboljšanja širšega podjetniškega okolja za njihovo delovanje.
Direktiva, ki obravnava statistiko v turizmu 95/57/EC, bo obravnavana v poglavju 12
statistika.

Ljubljana, 10. septembra 1998
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POGAJALSKO IZHODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 17
ZNANOST IN RAZISKAVE
Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 17. Znanost in
raziskave.
Republika Slovenija na področju Znanost in raziskave ne zahteva prehodnega obdobja ali
izjem.
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju Znanost in raziskave je usklajena s
pravnim redom Evropske unije za to področje. Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti
novih institucij oziroma upravnih organov za izvajanje pravnega reda.

Utemeljitev:
Na osnovi (1) evropskega sporazuma o pridružitvi, (2) mnenja Evropske komisije o prošnji
Republike Slovenije za članstvo v Evropski uniji (Agenda 2000) in (3) opravljenega pregleda
usklajenosti zakonodaje ocenjujemo, da bo Slovenija lahko v celoti prevzela pravni red
Skupnosti na področju znanosti in raziskav do svoje včlanitve v Evropske unije.
Republika Slovenija ima vzpostavljeno zadovoljivo institucionalno ureditev za uveljavitev
evropske raziskovalne politike. Kljub temu si bo, zaradi še uspešnejšega sodelovanja v
evropskih programih in projektih, prizadevala za nadaljnjo krepitev svoje institucionalne
ureditve na področju znanosti, raziskav in tehnologije. Do konca leta 2000 bo Republika
Slovenija sprejela nov zakon o znanosti, s katerim bo zagotovila večjo avtonomijo znanosti,
upoštevanje odličnosti, prenos znanja v zasebno in javno sfero, pospeševanje inovacij in
stabilno financiranje.
t
Ljubljana, 10. septembra 1998
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POGAJALSKO IZHODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 18
IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN MLADINA
Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 18. Izobraževanje,
usposabljanje in mladina.
Republika Slovenija na področju Izobraževanje, usposabljanje in mladina ne zahteva
prehodnega obdobja ali izjem.
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju Izobraževanje, usposabljanje in
mladina je usklajena s pravnim redom Evroposke unije za to področje. Republiki Sloveniji
ni potrebno ustanoviti novih institucij oziroma upravnih organov za izvajanje pravnega
reda.

Utemeljitev:
Na pregledu zakonodaje je bilo ugotovljeno, da na področju izobraževanja, usposabljanja in
mladine za sprejem pravnega reda Evropske unije ni problemov. Že v Agendi 2000, ki izhaja
iz doseženega stanja slovenskega izobraževanja, je zapisano, da »na teh področjih ni
pričakovati večjih problemov v zvezi s pristopom«.
To področje zadeva ena sama direktiva (Direktiva o izobraževanju otrok migrantskih
delavcev 77/486/EEC), za uresničevanje katere so z novo slovensko šolsko zakonodajo
podane ustrezne pravne podlage. V Sloveniji imamo precej izkušenj z izobraževanjem otrok
t.i. migrantskih delavcev oziroma podobnih populacij, tako tujih pri nas kot naših v tujini. Na
podlagi analize sklepov, resolucij in deklaracij Sveta oziroma Sveta in ministrov, pristojnih
za izobraževanje (npr. enakost možnosti, šolska uspešnost, mobilnost v visokem šolstvu,
pouk jezikov, »evropska dimenzija«, varnost v šoli, nediskriminativnost, izobraževalne
tehnologije in učenje na daljavo, vseživljensko učenje, akademsko in poklicno priznavanje,
kvaliteta izobraževanja, šolska statistika, razvoj splošnega in poklicnega izobraževanja,
izobraževanje in zaposljivost ipd.) ugotavljamo visoko stopnjo konvergence med
izobraževalnimi politikami Republike Slovenije in Evropske unije.
Maastrichtski in Amsterdamski sporazum v dveh členih, ki govorita o izobraževanju in
usposabljanju (126. in 127. oziroma 149. in 150. člen), posebej poudarjata, da na tem
30. september 1998

25

poročevalec, št. 58

REPUBLIKA SLOVENIJA

področju ni predvideno poenotenje šolskih sistemov. Tu je jasno določeno, da bo »Skupnost
prispevala k razvoju kvalitetnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med državami
članicami ter po potrebi s podpiranjem ter dopolnjevanjem njihove dejavnosti, obenem pa bo
v celoti spoštovala odgovornost držav članic za učne vsebine in organizacijo izobraževalnih
sistemov ter njihovo kulturno in jezikovno različnost«. Spodbujevalni ukrepi se na tem
področju zato sprejemajo »brez harmoniziranja zakonov in predpisov držav članic«.

Ljubljana, 10. septembra 1998
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POGAJALSKO IZHODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODROČJE 20
KULTURA IN AVDIOVIZUALNA POLITIKA
Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 20. Kultura in
avdiovizualna politika, vendar zahteva prehodno obdobje dveh let od dneva vključitve v
Evropsko Unijo za uveljavitev kvot evropskih del in del neodvisnih producentov v RTV
programih na avdiovizualnem področju.
Pravni red Evropske unije in zakonodaja Republike Slovenije na področju Kultura in
avdiovizualna politika sta sedaj le deloma usklajeni Potrebne uskladitve z Direktivo
89/552/EGS in Direktivo 97/36/ES bo Republika Slovenija opravila s sprejemom in
uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona o javnih glasilih in zakona o RTV Slovenija
do leta 2000.
Republika Slovenija si pridržuje pravico, da bo nekatera vprašanja, ki sicer po vsebini
spadajo v področje kulture, pa jih formalno ne ureja pravni red Evropske unije, vsebovan v
tem področju, odprla v ustreznih drugih področjih (npr.:prost pretok storitev s področja
kulture, pravica ustanavljanja na področju kulture, prost pretok predmetov kulturne
dediščine).
Republika Slovenija ugotavlja, da bo v skladu z obstoječo pravno ureditvijo Evropske unije
ob vstopu v Evropsko unijo slovenski jezik postal eden od uradnih jezikov Evropske unije.
Republika Slovenija pričakuje enakopravno obravnavo slovenskega jezika v družbi drugih
uradnih jezikov Evropske unije, še zlasti pa obojestransko skrb za nadaljnji razvoj
slovenskega jezika znotraj kulturne produkcije.
Utemeljitev:
Pri pripravi nove zakonodaje, ki bo usklajena z zakonodajo Evropske unije je Republika
Slovenija ugotovila, da ne bo problemov pri izvajanju te zakonodaje, razen pri določilih za
kvote, kjer Republika Slovenija zahteva prehodno obdobje dveh let od dejanskega dneva
vključitve v Evropsko unijo.
Zlasti v programih zasebnih televizij prevladujejo neevropski programi, zato bo uzakonitev
omenjene kvote pomembno posegla v programsko politiko televizij. Zaradi ekonomske
30. september 1998

27

poročevalec, št. 58

REPUBLIKA SLOVENIJA

nerazvitosti neodvisnega producentskega sektoija v Sloveniji bo uresničevanje njihovih kvot
zahtevalo tudi uvedbo posebnih spodbujevalnih ukrepov za razvoj tega segmenta.
Zatečeno stanje na tem področju takšno, da bo normativno prilagajanje kriterijem teijalo
hkratno strukturno prilagoditev, kar pa pomeni obsežne posege vanj. Neodvisni
producentskih sektor seje pričel oblikovati šele v zadnjih letih kot pojav tipsko raznorodnih
pravnih subjektov, ki so mnogo bolj kot ekonomskemu sledili ustvarjalnemu interesu
njihovih ustanoviteljev in lastnikov. Ne glede na njihov trenutni pravni status so praviloma
ekonomsko šibki ter s tem omejeni pri svojih produkcijskih načrtih z odvisnostjo od javnih
sredstev ter naročil predvsem javne TV, saj se zasebne TV v manjšem delu odločajo za
uvrščanje produkcijske neodvisnih producentov v svoje programe ker v njih prevladuje
cenejša in za ciljno populacijo teh TV atraktivnejša neevropska produkcija. Krepitev
ekonomske razvitosti in s tem konkurenčnosti tega sektoija bo tudi ob uvedbi posebnih
spodbujevalnih ukrepov postopen proces, ki bo bistveno sodoločen tudi od specifičnih
okoliščin, v katerih deluje. Ob kratkem obdobju delovanja zasebnih TV in splošnem
gospodarskem položaju v državi, ki objektivno otežujeta povečanje obsega produkcije tega
sektoija ter njeno propulzivnejše uveljavljanje v TV programih, bosta potek strukturne
prilagoditve sodoločala tudi omenjen trg zasebnega kapitala in omejeno jezikovno področje,
ki mu je tovrstna produkcija namenjena.
Po vsebini je problematika kulture in avdiovizualne politike mnogo širša od problematike, ki
jo zajema pravni red Skupnosti, vsebovan v področju Kultura in avdiovizualna politika. Za
Slovenijo so vsebinsko najbolj pomembna vprašanja vezana na uporabo slovenskega jezika v
kulturni produkciji in varovanja kulturne dediščine.
»I
Ena izmed ključnih opredelitev Republike Slovenije na področju kulture je, da postane z
dnem pridružitve slovenščina eden od uradnih jezikov Evropske unije v skladu z načeli
ohranjanja kulturne identitete, enakopravnosti evropskih kultur, kulturne avtonomije narodov
ter načela enakopravnosti držav članic. V obdobju pred osamosvojitvijo je slovenščina v
skupini jezikov drugih narodov tedanje Jugoslavije uživala formalno enakopraven položaj. Z
vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo se položaj slovenščine - v primeijavi z
doseženim zgodovinskim stanjem v polpreteklem obdobju - ne bi smel poslabšati.
Produkcija, distribucija in posredovanje kulturnih dobrin v slovenskem jeziku je v primeijavi
z razmerami v državah članicah Evropske unije slabo razvita in odvisna predvsem od
proračunskih sredstev. Po vključitvi v Evropsko unijo se bo Slovenija soočila še z dodatno
tujo konkurenco, kar lahko bistveno zmanjša kvaliteto in kvantiteto uporabe slovenskega
jezika na kulturnem področju. Zato Republika Slovenija pričakuje, da se bo v okviru pogajanj
na drugih področjih problematika prostega pretoka storitev v kulturi, pravica do ustanavljanja
na področju kulture in prostega pretoka predmetov kulturne dediščine uredila na način, ki
zagotavlja ohranitev slovenske kulturne identitete po vstopu v Evropsko unijo.
Ljubljana, 10. septembra 1998
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»
ZA PODROČJE 19
TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 19. Telekomunikacije
in informacijske tehnologije.
Republika Slovenija na področju Telekomunikacije in informacijske tehnologije ne
zahteva prehodnega obdobja ali izjem.
Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju Telekomunikacije in informacijske
tehnologije ni v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Na telekomunikacijskem področju bodo temeljni principi liberalizacije uveljavljeni konec
leta 2000 z odpravo ekskluzivnih pravic, za popolno uskladitev acquis pa bo Republika
Slovenija do konca leta 2002 sprejela in uveljavila nov zakon o telekomunikacijah,
vključno s sekundarno zakonodajo.
Za uveljavitev acquis na poštnem področju pa bo Republika Slovenija do konca leta 2002
sprejela ter uveljavila spremembe Zakona o poštnih storitvah.

Utemeljitev:
Z uveljavitvijo Zakona o telekomunikacijah in z odpravo ekskluzivnih pravic za govorno
telefonijo in nad telekomunikacijskimi omrežji po letu 2000 so odpravljene glavne ovire za
uveljavitev principov acquis. Kljub temu pa obstoječa zakonodaja ne ureja podeljevanja
licenc in ne zagotavlja USO v skladu z acquis; neodvisni regulativni organ deluje v okviru
Ministrstva za promet in zveze in še ni v popolnosti v skladu z zahtevami ureditve na
področju telekomunikacij pri opravljanju funkcije. Še vedno obstojijo cenovna neskladja med
ceno telekomunikacijskih storitev in dejanskimi stroški.
Za uskladitev slovenske zakonodaje z acquis do vstopa v EU bo Republika Slovenija uvedla
neodvisni regulativni organ in USO do leta 2002, do konca leta 2000 uskladila tarifiii sistem
dominantnega operaterja (operateijev), tako da se bodo cene telekomunikacijskih storitev
30. september 1998
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oblikovale na stroškovnem principu ter do leta 2002 sprejela in uveljavila Zakon o
telekomunikacijah, vključno s sekundarno zakonodajo, ki bo urejal podeljevanje licenc, USO,
prost dostop do omrežja in medomrežno povezovanje, varstvo potrošnikov, oštevilčenje,
frekvenčni prostor, pravico do poti, terminalsko opremo ter pristojnosti in delovanja
neodvisnega regulativnega organa kakor tudi druga področja pomembna za
telekomunikacijska omrežja in storitve.
Pri pregledu slovenske zakonodaje je bilo ugotovljeno, daje na poštnem sektoiju določen del
zakonodaje neskladen z acquis. Zakon o poštnih storitvah ne ureja podeljevanje licenc za
tržne poštne storitve in tako ne zagotavlja kontrole in pregleda nad opravljanjem tržnih
poštnih storitev. Obseg ekskluzivnih pravic in USO ni istoveten z acquis. Na področju
poštnih storitev ne obstoji neodvisni regulativni organ.V domačem poštnem prometu
obstajajo cenovna neskladja med ceno, ki je določena in dejanskimi stroški, ki nastanejo
zaradi opravljanja poštnih storitev.
Za uskladitev slovenska zakonodaje z acquis do vstopa Slovenije v EU, bo Slovenija
zagotovila sistemsko podlago za uvedbo neodvisnega regulativnega organa in USO do leta
2002, uskladila tarifni sistem, tako da bodo do konca leta 2002 usklajene cene poštnih
storitev z dejanskimi stroški ter do leta 2002 sprejela in uveljavila spremembe Zakona o
poštnih storitvah, ki bo znižal monopola na poštnem področju in povečal obseg univerzalnih
storitev. Zakon bo urejal tudi podeljevanje licenc za tržne storitve, USO in neodvisni
regulativni organ.

Ljubljana, 10. septembra 1998
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ZA PODROČJE 27
SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA
Republika Slovenija sprejema pravni red Evropske unije za področje 27. Skupna zunanja
in varnostna politika.
Republika Slovenija na področju Skupna zunanja in varnostna politika ne zahteva
prehodnega obdobja ali izjem.
Kljub temu, da že sedanja zakonodaja Republiki Sloveniji omogoča vključitev v II. steber
Evropske unije, zakonska ureditev na področju Skupna zunanja in varnostna politika ni v
celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije. Področje diplomatsko konzularne
zaščite, sodelovanje v okviru tretjih držav in mednarodnih institucij, izvajanje negativnih
ukrepov ter sklepanje mednarodnih pogodb bo enotno in strnjeno urejal novi zakon o
zunanjih zadevah, ki bo sprejet in uveljavljen leta 1999.

Utemeljitev:
Republika Slovenija deli z Evropsko unijo in njenimi članicami skupne temeljne vrednote:
demokracijo, vladavino prava, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
spoštovanje narodne identitete in varstva narodnih manjšin, spodbujanje socialno-tržnega
gospodarstva, trajen in usklajen gospodarski razvoj. Na podlagi teh vrednot bo Slovenija ob
vstopu v Evropsko unijo v celoti prevzela cilje Evropske unije, kot so navedeni v B členu
Pogodbe o Evropski uniji. Republika Slovenija bo sprejela tudi cilje skupne zunanje in
varnostne politike, kot so opredeljeni v določbah V. poglavja Pogodbe o Evropski uniji.

Ljubljana, 10. septembra 1998
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Zadržanje predloga zakona o

STARŠEVSTVU

PREJEMKIH

IN

DRUŽINSKIH

(ZSDP)

- EPA 559 - II - prva obravnava

Pri objavi predloga zakona o starševstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP) - EPA 559 - II, Poročevalec št. 52, dne 10.
avgusta 1998, ni bilo objavljeno zadržanje dodelitve
navedenega predloga zakona, ki ga je na osnovi 174. člena

Poslovnika predložil predsednik Državnega zbora in je sestavni
del predloga zakona,
Tekst zadržanja dodelitve predloga zakona v celoti glasi:

Vlada Republike Slovenl|e je dne 31. julija 1998
predložila v obravnavo predlog zakona o starševstvu
In družinskih prejemkih (ZSDP) - prva obravnava EPA 559-II.
Dne 10. junija 1997 je skupina poslancev s prvo
navedenim Miroslavom Mozetičem predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih
prejemkih (ZDPre-C) - hitri postopek (EPA 1356) In
dne 30.julija 1997 poslanec Branko Kelemina predlog
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
družinskih prejemkih (ZDPre-?) - skrajšani postopek
(EPA 243-II), ki urejata enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka skupine poslancev s prvo
navedenim Miroslavom Mozetičem In poslanca
Branka Kelemlne, še nista končana, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je predložila Vlada Republike
Slovenije.
Uredništvo Poročevalca
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NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 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.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61 -222 - Tisk SET Vevče,
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije Ljubljana
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169.

