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Poslanec Ferl Horvat je dne 21. oktobra 1998 predložil v
obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije skrajšani postopek (EPA 598-II).
Dne 12. marca 1998 sta poslanca Izidor Rejc in Benjamin
Henlgman predložila v obravnavo predlog zakona o
gospodarskih zbornicah (ZGZ) - prva obravnava (EPA
427-II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki sta ga
vložila poslanca Izidor Rejc in Benjamin Henlgman še
ni končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je
predložil poslanec Ferl Horvat.

Feri Horvat
poslanec DZ

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.

Ljubljana, 21. oktober 1998

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
po skrajšanem postopku, saj gre za spremembe in dopolnitve
zakona v zvezi z odločbo ustavnega sodišča U-l-290/96.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/
92) ter 174 in 175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94 in 28/96) vlaga podpisani
poslanec

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora, bo na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE

Feri Horvat, l.r.
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statutarne avtonomije. Zgolj dejstvo, da je določitev članarine
prepustil zborničnim organom tudi v primeru obveznega članstva
ni sporno. Vendar pa zaradi avtonomije GZS članarina ni izgubila
značaja javne dajatve in zbornica pri določanju višine članarine
ne more biti nevezana. Njena višina mora biti v sorazmerju s
tistim obsegom dejavnosti GZS, zaradi katerih je članstvo obvezno.
Ta zahteva po mnenju Ustavnega sodišča ne izključuje določitve
pavšalnega zneska članarine, niti ne preprečuje, da bi zbornični
organi ne smeli upoštevati plačilne zmogljivosti posameznega
zavezanca. Ker zakon nima kriterijev za določitev članarine in
potrebnega nadzora, je po odločitvi Ustavnega sodišča v nasprotju
z ustavo RS (149. člen).

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno
ustavnosti z odločbo U-l-290/96 ( Ur. I. RS, št. 49/98) odločilo, da
je Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. I. RS, št. 14/90) v
neskladju z Ustavo Republike Slovenije in da je Državni zbor
Republike Slovenije dolžan ugotovljeno neskladnost odpraviti v
roku enega leta.
Ustavno sodišče ni razveljavilo 1. in 20. člena Zakona o
Gospodarski zbornici Slovenije, ki zadevata obvezno članstvo in
plačilo članarine, ampak ugotovilo nekatere pravne praznine. V
obrazložitvi je navedlo, da z zakonom opredeljen položaj
Gospodarske zbornice Slovenije in z njim povezano obvezno
članstvo ter plačilo članarine izhaja iz pravno-sistemske ureditve,
v kateri si država zagotovi reprezentativno telo, na katerega se
obrne za strokovno mnenje in svetovanje v postopkih
normativnega urejanja gospodarskega sistema, in ki mu - kot
predstavniku celotnega gospodarstva - prepusti pospeševalne
in vzpodbujevalne funkcije. Za opravljanje teh funkcij in nalog je
po mnenju Ustavnega sodišča potreben trajni značaj zbornice,
za objektivnost njenega dela pa možnost spremljanja vseh
gospodarskih subjektov, katerih delovanje vpliva na ekonomski
položaj države.
Predpisano obvezno članstvo in z njim povezana obveznost
plačevanja članarine (prispevka) zagotavljata neodvisnost in
strokovno izvajanje nalog take zbornice. Obvezno članstvo je
podlaga za ugotavljanje in spremljanje skupnih interesov
gospodarskih subjektov in pripravo podlag za sprotno in ustrezno
ukrepanje države. Skupni interesi gospodarskih subjektov niso
identični s seštevkom posameznih interesov članov ali njihovih
skupin, pač pa so plod medsebojnega usklajevanja, ki ga zbornica
izvaja preko zborničnih mehanizmov.

Za oba primera ugotovljene neskladnosti Ustavno sodišče v
obrazložitvi navaja, da gre za primere, ko zakon določenega
vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja in zato razveljavitev ni
možna.
Na tej podlagi je Ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo
(48. člen Zakona o ustavnem sodišču) in naložilo Državnemu
zboru, da v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu
zapolni navedene pravne praznine. Rok za uskladitev poteče
s 3. julijem 1999.
V pripravi je nov zakon o GZS, ki bo kot sistemski zakon prenovil
zbornično organiziranost slovenskega gospodarstva. Ta sicer v
osnovi že temelji na poznanih modelih v državah, največjih
gospodarskih partnericah Slovenije, vendar bo prenova
zborničnega organiziranja nujna v sklopu zaokrožitve novega
pravnega reda po osamosvojitvi Slovenije in njenega vstopanja v
Evropsko unijo.
Predlagatelj ocenjuje, da je čas dobrih osmih mesecev do poteka
roka iz odločbe Ustavnega sodišča prekratek za sprejem novega
sistemskega zakona in zato predlaga, da Državni zbor sprejme
le nujne spremembe in dopolnitve obstoječega zakona, s katerimi
se bodo v zahtevanem roku zapolnile pravne praznine, na katere
opozarja Ustavno sodišče. Predlagatelj predlaga, da se zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o GZS sprejme po hitrem
postopku, ker sicer ne bo mogoče pravočasno zapolniti pravne
praznine po nalogu Ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče nadalje poudarja, da bi brez obveznega članstva
grozila nevarnost, da bi se članski krog zmanjšal, zbornica pa bi
izgubila transparentnost pri spremljanju gospodarskega življenja
v državi. Iz tega po mnenju Ustavnega sodišča izhaja tudi bistvena
razlika med zbornicami z obveznim članstvom in gospodarskimi
ter strokovnimi združenji, katerih naloge so v varovanju
posameznih in skupinskih interesov. Preko obveznega članstva
je zagotovljena verodostojnost dela zbornice ter njeni strokovnost
in objektivnost, kar je bistvo zbornične neodvisnosti, meni Ustavno
sodišče. Prenos javnih pooblastil na zbornico ni v nasprotju s
temeljno funkcijo zbornice in njeno neodvisnostjo.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Po Zakonu o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. I. RS, št. 14/90)
se v zbornici kot obliki dela in odločanja za dejavnosti ustanovijo
sekcije, za območja pa enote zbornice. Statut GZS iz leta 1995 je
dal tem organizacijskim oblikam večji pomen in jih poimenoval kot
panožna združenja in območne zbornice, prek katerih se
zbornična upravljalska in organizacijska struktura gradi od spodaj
navzgor. 13 območnih zbornic, 22 združenj dejavnosti in združenja
podjetnikov imajo svoje upravne odbore, ki jih neposredno volijo
člani GZS glede na branžno in regijsko pripadnost. V statutu je
opredeljena delitev dela med vprašanji, ki so skupnega pomena
za celotno gospodarstvo ter tistimi, ki se zaradi prilagajanja
zborničnih storitev specifičnostim stroke oz. dejavnostim
uresničujejo avtonomno v združenjih in območnih zbornicah.

Na tej podlagi Ustavno sodišče zaključuje, da je obvezno članstvo
in s tem tudi dolžnost plačevanja prispevka primeren, nujen in
sorazmeren poseg v ustavno pravico prizadetih subjektov, če si
želi država zagotoviti reprezentativnega predstavnika
gospodarstva. Za dosego tega cilja pa obvezno članstvo ni
zadosten, ampak le potreben pogoj, navaja Ustavno sodišče.
Zakon o GZS po mnenju Ustavnega sodišča uokvirja le
institucionalno organiziranost, ne pa tudi postopka odločanja
zbornice. Ustavno sodišče ugotavlja, da zakon nima določb o
postopku sprejemanja odločitev, ki bi zagotavljal, da bo stališče v
organih zbornice sprejeto po tehtanju in uravnoteževanju interesov
posameznih članov, panog, območij. Ker zakon nima določb, ki bi
zagotovile, da bi bila stališča, oblikovana v organih Zbornice,
reprezentativen odraz interesov gospodarstva, je to po odločitvi
Ustavnega sodišča v neskladju s svobodo ravnanja gospodarskih subjektov (35. člen ustave).

Po statutu GZS so v njenem okviru organizirana naslednja
združenja: za trgovino, za kovinsko industrijo, kemično in
gumarsko industrijo, elektro industrijo, za tekstilno in usnjarsko
predelovalno industrijo, za kovinske materiale, za nekovine, za
lesarstvo, za celulozno in papirno predelovalno industrijo, za
konzultanstvo, inženiring, razvoj in projektiranje, za gradbeništvo
in industrijo gradbenega materiala, za energetiko, za promet in
zveze, za turizem in gostinstvo, za agroživilstvo, za drobno
gospodarstvo, stanovanjsko združenje, za varstvo okolja, za

Ustavno sodišče nadalje ugotavlja, da je zakonodajalec ustanovil
GZS kot samostojno organizacijo in ji podelil določeno stopnjo
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tisk, za bančništvo, za zavarovalstvo in za gozdarstvo. Poleg
tega deluje Združenje podjetnikov na nacionalni ravni in preko
13-ih regijskih združenj podjetnikov. Organizirane so območne
gospodarske zbornice s sedeži: Celje, Dravograd, Koper, Kranj,
Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova
Gorica, Postojna, Trbovlje in Velenje, ki približujejo storitve G2S
članstvu na terenu.
Gospodarski subjekti, člani GZS, neposredno volijo skupščino
GZS. Na ta način deluje v upravljanju zbornice več kot 1.200
neposredno izvoljenih gospodarstvenikov.

zborničnem statutu iz leta 1995, in že vsebuje elemente
decentralizacije.
S spremembami in dopolnitvami zakona se podrobneje opredeljuje
izvajanje nalog skupnega pomena za gospodarstvo kot celoto,
naloge združenj in območnih zbornic (elementi decentralizacije)
ter način usklajevanja stališč v GZS na nacionalni ravni, s katerimi
se upošteva zahteva iz odločbe Ustavnega sodišča po tehtanju
in uravnoteževanju. Predlagane spremembe in dopolnitve se
nanašajo tudi na kriterije pri določanju članarine in na zunanji
nadzor prek neodvisne revizijske družbe.

Spremembe in dopolnitve zakona sledijo napotilu iz odločbe
Ustavnega sodišča, da se že v zakonu vgradijo minimalne
procesne predpostavke, ki bodo zagotavljale predhodno
uravnoteženje in tehtanje interesov, tako da se bodo stališča
GZS lahko štela za uravnotežena stališča gospodarstva.
Predlagatelj izhaja iz organizacijske sheme, ki sloni na veljavnem

3. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem zakona nima posledic za proračun Republike Slovenije.

izvedbi,
- določa stopnjo članskega prispevka,
- voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora ter
nadzornega odbora,
- odloča o organiziranju združenj dejavnosti in regionalnih zbornic
v skladu s statutom,
- sprejema druge odločitve v skladu s statutom GZS.
Skupščina ima od 80 do 100 predstavniških mest.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. I. RS, št. 14/90)
se črta 4. člen.
2. člen

12. člen

II. poglavje zakona, členi 8 do 15 se nadomestijo z novimi členi 8
do 15 e, ki glasijo:

Upravni odbor GZS je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine
GZS, ki ima zlasti naslednje pristojnosti:

"8. člen

- obravnava in sprejema predloge gradiv in odločitev za seje
skupščine GZS,
- sprejema odločitve glede izvajanja programa dela in finančnega
načrta ter drugih sklepov skupščine GZS,
- obravnava in daje pobude in stališča za sprejem zakonov in
drugih predpisov in aktov s področja gospodarskega sistema
in ekonomske politike,
- obravnava in daje pobude in stališča GZS v socialnem
partnerstvu,
- imenuje predsednike stalne arbitraže in arbitre ter predsednika
častnega sodišča in tožilca ter sodnike častnega sodišča,
- sprejema pravilnike o organizaciji in postopku pred stalno
arbitražo in pred častnim sodiščem,
- imenuje generalnega sekretarja GZS in druge funkcionarje v
skladu s statutom GZS,
- imenuje predstavnike GZS v organe in telesa zunanjih
organizacij,
- sprejema druge odločitve v skladu s statutom GZS.

GZS upravljajo njeni člani prek izvoljenih predstavnikov v organih
GZS na nacionalni ravni ter v organih združenj dejavnosti,
območnih zbornic in drugih organizacijskih oblik delovanja v skladu
s Statutom GZS.
9. člen
Organi GZS so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in
predsednik zbornice.
10. člen
Skupščino GZS sestavljajo predstavniki članov, ki so neposredno
izvoljeni v skladu s statutom GZS, tako da je zagotovljena
ustrezna zastopanost članov po dejavnosti in glede na regijo.
11. člen
Skupščina je organ upravljanja GZS in ima zlasti naslednje
pristojnosti:
- sprejema statut GZS ter njegove spremembe in dopolnitve,
- sprejema letni program dela, finančni načrt ter poročili o njuni
29. oktober 1998
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Nadzorni odbor zbornice nadzira uporabo sredstev in materialnofinančno poslovanje GZS.
5

poročevalec, št. 63

14. člen

- sodelovanje z bližnjimi lokalnimi oz. regionalnimi zbornicami tujih
držav in sodelovanje pri nalogah zunanjetrgovinske promocije;
- dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanj na nacionalni
ravni;
- druge naloge, ki se podrobneje določijo s statutom GZS in
programi dela regijskih zbornic.

Predsednik GZS predstavlja GZS na območju države in v tujini in
je po funkciji predsednik upravnega odbora GZS.
15. člen
Podrobnejša določila o sestavi in pristojnostih organov GZS in
načinih odločanja organov z navadno ali kvalificirano večino določa
statut GZS.

Regijske zbornice imajo v skladu s statutom svoje upravne odbore
in direktorja regijske zbornice.

15.a člen

Podlaga za organiziranje regijskih zbornic so specifični interesi
določenih zaokroženih območij (regij) ter racionalen pristop za
učinkovito posredovanje zborničnih storitev članstvu na terenu.

V skladu s statutom GZS se v GZS organizirajo združenja članov
po področjih dejavnosti kot strokovne oblike dela pri opravljanju
dejavnosti in samostojnem odločanju o tistih zadevah iz delovanja
GZS, ki so v skladu s statutom posebej prilagojene specifičnostim
posamezne dejavnosti, zlasti:

S statutom GZS se podrobneje opredeli decentraliziranost GZS
tako, da se združenjem in regijskim zbornicam zagotavlja:

- dajanje pobud in predlogov glede posebne pravne regulative in
pogojev poslovanja dejavnosti;
- spremljanje razvoja stroke doma in v tujini in predlogi glede
razreševanja tekočih in razvojnih vprašanj dejavnosti;
- strokovna pomoč in svetovanje pri razreševanju vprašanj iz
tekočega poslovanja;
- sodelovanje na področju operativne podpore izvozu;
- aktivnosti na področju tehničnih standardov, tehničnih predpisov
in meroslovja;
- promocija visoke kakovosti poslovanja in uvajanja novih
tehnologij;
- naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
v stroki;
• izdajanje raznih listin in izvajanje drugih javnih pooblastil na
podlagi posebnih predpisov;
- dajanje pobud za obravnavo posameznih vprašanjih na
nacionalni ravni;
- druge naloge, ki se podrobneje določijo v statutu GZS in
programih dela združenj.

- samostojno načrtovanje dejavnosti in potrebnih finančnih
sredstev kot podlag za razdelitev enotne članarine GZS v
postopku usklajevanja programov na del, ki zagotavlja delovanje
skupne funkcije in izvedbo skupnih programov GZS na
nacionalni ravni in na del, ki zagotavlja avtonomno delovanje
združenj in območnih zbornic;
- samostojno razpolaganje z delom članarine za namene združenj
in regijskih zbornic in samostojno razpolaganje z dodatno
zbranimi sredstvi na interesni podlagi;
- samostojen izbor strokovnih kadrov;
- pooblastila za samostojen nastop v pravnem prometu za potrebe
združenj in regijskih zbornic;
- samostojno uveljavljanje stališč v okviru GZS in navzven s
področja njihovega dela;
- zastopanost v skupščini GZS in v upravnem odboru GZS
sorazmerno glede na obseg kapitala, število članov in število
delavcev, zaposlenih pri članih GZS v posamezni dejavnosti, ali
s sedežem na območju območne zbornice;
- članstvo v mednarodnih organizacijah.

Združenja imajo v skladu s statutom GZS svoje upravne odbore
in sekretarja združenja.

15.d člen

15.c člen

V GZS se lahko ustanovijo tudi interesna združenja podjetnikov,
druga združenja, sekcije in druge oblike organiziranja na interesni
podlagi v skladu s statutom GZS.

Podlaga za organiziranje združenj dejavnosti je interes članov za
izražanje specifičnih interesov stroke po posameznih področjih
dejavnosti. Sklep o organiziranju združenj dejavnosti sprejme v
skladu s statutom skupščina GZS na podlagi razprave med člani
in ob upoštevanju standardne klasifikacije dejavnosti ter načel
racionalnega notranjega organiziranja GZS.

15.e člen
V zadevah iz odločanja GZS na nacionalni ravni, ki se v skladu s
statutom GZS nanašajo na:

15.b člen
- oblikovanje stališč in predlogov do najpomembnejših vprašanj
s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike,
- oblikovanje najpomembnejših stališč pri zastopanju delodajalcev,
- sprejem letnega programa dela, finančnega načrta in načina
razdelitve članarine za posamezna združenja in območne
zbornice,
- druga vprašanja, določena s statutom GZS,

V skladu s statutom GZS se v GZS organizirajo regijske zbornice
kot oblike dela pri opravljanju dejavnosti in samostojnem odločanju
o tistih zadevah iz delovanja GZS, ki so v skladu s statutom
posebnega regionalnega oz. lokalnega gospodarskega pomena,
zlasti:
- oblikovanje stališč in predlogov glede razvojne strategije mest
in regij;
- oblikovanje stališč in predlogov glede razvoja lokalne
gospodarske infrastrukture (lokalne ceste, energetika,
komunala, promet, idr.);
- oblikovanje stališč in predlogov glede gospodarjenja s
prostorom, ekologije, vprašanj zaposlovanja, demografske
politike in drugih ekonomskosocialnih vprašanj regije;
- posredovanje storitev GZS na terenu s posebnim poudarkom
na razvoju podjetništva in malega gospodarstva;
- koordinacija in oblikovanje pobud na področju poklicnega
strokovnega izobraževanja;
poročevalec, št. 63

morajo pristojni organi predhodno pridobiti in obravnavati mnenja
vseh zainteresiranih združenj in regionalnih zbornic GZS.
Organi GZS, združenj in regionalnih zbornic si morajo na vseh
področjih odločanja prizadevati za dosego soglasja. Kolikor gre
za interesna vprašanja skupnega pomena, kjer lahko pride do
preglasovanja posamezne dejavnosti ali regije (manjšina), mora
biti skupna odločitev sprejeta s kvalificirano večino, skupni interes
pa utemeljen (dokumentiran).
S statutom GZS se podrobneje opredeli način usklajevanja in
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tehtanja stališč med združenji in regionalnimi zbornicami do
vprašanj iz 1. odst. tega člena."

Vsak član GZS ima v okviru plačane članarine v skladu s statutom
GZS pravico do uporabe storitev GZS, ki vključujejo splošne
napotke in informacije in ne zahtevajo izdelave gradiv, ki bi bila
posebej prilagojena poslovanju posameznega člana po načelih
konzultantskih organizacij.

3. člen
16. člen zakona se nadomesti z novim, ki se glasi:

Druge storitve izvaja in zaračunava GZS po tržnih načelih.

"16. člen

20.b člen

S statutom G2S, ki ga sprejme Skupščina GZS, se podrobneje
določijo zlasti: naloge zbornice, organi in njihova pristojnost,
sestava in način odločanja organov, pravice, obveznosti in
odgovornosti članov, način organiziranja in delovanja združenj
dejavnosti, območnih zbornic in drugih združenj ali sekcij ter
njihovih organov, način razdelitve finančnih sredstev za naloge
GZS na nacionalni ravni ter za potrebe združenj in območnih
zbornic, način usklajevanja stališč združenj in območnih zbornic
v zadevah predstavljanja interesov celotnega gospodarstva,
postopek neposrednih volitev v organe GZS, postopek
sprejemanja aktov, akti zbornice in naloge strokovne službe."

Osnova za izračun članarine za pravne osebe je seštevek
obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Osnova za izračun članarine za samostojne podjetnike je
dobiček, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki
jih določajo predpisi o dohodnini.
Skupščina GZS v skladu s statutom GZS za vsako osnovo iz
prejšnjih odstavkov tega člena določi letno stopnjo za odmero
članarine GZS.

4. člen

Skupščina GZS v skladu s statutom GZS določi najvišji znesek
članarine.

20. člen zakona se nadomesti z novimi od 20 do 20c členi, ki se
glasijo:

Skupščina GZS lahko v skladu s statutom GZS določi pavšalni
znesek članarine za člane, katerih osnove za določitev članarine
ne presegajo določene vrednosti, lahko pa tudi oprosti plačilo
članarine pod določeno vrednostjo osnov iz 1. in 2. odst. tega
člena.

"20. člen
Sredstva za delo GZS so:
- članarina, ki jo določi skupščina GZS v skladu s statutom GZS;
- posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni
podlagi;
- plačila za opravljene storitve;
- drugi viri.

20.c člen
Nadzor nad porabo sredstev GZS enkrat letno izvaja neodvisna
revizijska družba."
5. člen

GZS samostojno odmerja in pobira članarino, lahko pa to po
pogodbi prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.

Gospodarska zbornica Slovenije mora uskladiti svoj statut in druge
akte s tem zakonom v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
zakona.

20.a člen
Obvezna članarina GZS se v skladu s statutom GZS namenja za
financiranje nalog zastopanja interesov gospodarstva pri pripravi
in postopkih sprejemanja zakonov in drugih aktov s področja
gospodarskega sistema in gospodarske politike ter drugih nalog,
ki so po svoji naravi skupnega pomena za gospodarstvo.
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6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
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III. OBRAZLOŽITEV
posameznih gospodarskih vej in regij, predstavniki v teh organih
se lahko predhodno posvetujejo z okoljem, iz katerega izhajajo.
Zakon določa kot temeljno načelo odločanja prizadevanje za
dosego soglasja. S temi določili se zagotavlja tehtanje in
usklajevanje interesov posameznih gospodarskih sektorjev, na
kar opozarja Ustavno sodišče RS. Manjšina mora vedno imeti
možnost, da posreduje ločeno mnenje, preglasovanje pa je
mogoče le ob določenih pogojih (kvalificirana večina, utemeljen
skupni interes).

S 1. členom se črta 4. člen veljavnega zakona, ki govori o
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije, kjer gre za
redakcijski popravek.
2. člen določa na novo poglavje o organih in organizaciji zbornice.
V novih členih se upravljalska struktura GZS gradi na načelih
decentralizacije. GZS upravljajo njeni člani preko neposredno
izvoljenih predstavnikov v organih na nacionalni ravni ter v organih
združenj, regijskih zbornicah in drugih organizacijskih oblikah
delovanja v skladu s Statutom GZS.
Člani GZS, ki so po veljavnem statutu GZS iz leta 1995 organizirani
v 22 združenjih dejavnosti, 13 območnih zbornicah in združenju
podjetnikov, v skladu s statutom neposredno volijo svoje
predstavnike v Skupščino GZS, ki voli oz. imenuje druge organe.

Z zakonom je predvidena tudi možnost ustanavljanja drugih oblik
za izražanje interesov. Po statutu GZS deluje v okviru zbornice
npr. Združenje podjetnikov Slovenije, Združenje za numeriranje
artiklov SANA, Sekcija Medilab, sekcija FITAS in vrsta drugih
interesnih oblik.

V novih členih od 11 do 14 so navedene temeljne pristojnosti
organov GZS. Podrobnejše določbe, vključno s primeri odločanja
s kvalificirano večino se prepuščajo ureditvi v Statutu GZS.

3. člen daje novo opredelitev poglavja o statutu GZS (novi 16.
člen)
Ob upoštevanju, da je GZS avtonomna organizacija, novi 16.
člen zakona določa, da se s statutom podrobneje uredijo vprašanja
notranjega organiziranja. S statutom GZS se tako podrobneje
uredi postopek neposrednih volitev skupščine, organov združenj
in območnih zbornic, način organiziranja in delovanja združenj
dejavnosti, območnih zbornic in dnjgih združenj, sekcij ter njihovih
organov vključno s razdelitvijo finančnih sredstev, ki so potrebna
za izvajanje nalog na nacionalni ravni in za namene združenj ter
območnih zbornic, ter način oblikovanja skupnih stališč
gospodarstva.

Na nacionalni ravni se v GZS uresničujejo naloge skupnega
pomena za celotno gospodarstvo Slovenije, v združenjih
dejavnosti ter območnih gospodarskih zbornicah kot strokovnih
oblikah dela in odločanja pa člani prek njihovih organov avtonomno
uresničujejo specifične interese in uporabljajo storitve GZS, ki so
posebej povezane s specifiko posameznih dejavnosti ali območij.
Zakon navaja temeljne naloge združenj in območnih zbornic, ki
jih avtonomno izvajajo, in predstavljajo specifiko glede na naloge
GZS na nacionalni ravni. V15. d členu so določena temeljna načela
notranje decentralizacije GZS, ki zagotavljajo avtonomnost
zdmženj in območnih zbornic v okviru njihovega področja dela.
Pomembna so zlasti določila o samostojnem razpolaganju z delom
članarine GZS za njihove namene in samostojnem razpolaganju
z vsemi dodatno zbranimi sredstvi. Glede zastopanosti v skupščini
in upravnem odboru GZS se uveljavlja načelo sorazmernosti
glede na obseg kapitala, število članov in število delavcev,
zaposlenih pri članih GZS v posamezni dejavnosti ali s sedežem
na območju območne zbornice.

S 4. členom predlagatelj spreminja oziroma dopolnjuje poglavje o
sredstvih za delo GZS (novi členi od 20 do 20c). Posebej za
pravne in posebej za fizične osebe sta z novim 20. b členom
določeni osnovi za izračun članarine. Letno stopnjo za odmero
članarine določi skupščina GZS, ki določi tudi maksimalni znesek
članarine. Z zakonom je dana skupščini možnost določitve
pavšalnega zneska članarine za tiste člane, katerih osnova za
članarino ne presega določenega zneska, in možnost oprostitve
plačila članarine tistih članov, ki zaradi zelo majhne poslovne
aktivnosti ne dosegajo določenega minimalnega zneska osnove
za določitev članarine. V novem 20.a členu je navedeno, katere
storitve opravlja GZS v okviru članskega prispevka.

Z novim 15e. členom se upošteva citirana odločba Ustavnega
sodišča RS, da mora zakon vsebovati določbe glede uravnoteženja stališč tako, da so stališča, oblikovana v organih zbornice,
reprezentativen odraz gospodarstva. Zakon našteva glavna
vprašanja, glede katerih je pred odločitvijo na organih še zlasti
potrebno pridobiti mnenja vseh zainteresiranih združenj in
območnih zbornic. Upoštevati je treba, da se mora GZS glede
določenih vprašanj tekoče gospodarske politike tudi zelo hitro
odzivati, zato naj bo zbiranje predhodnih mnenj vseh
zainteresiranih zdmženj in regionalnih zbornic predvideno za res
ključna in dolgoročna vprašanja. V skupščini GZS in njenem
upravnem odboru se zagotavlja ustrezna zastopanost
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Delo GZS je javno že po veljavnem zakonu. Z novim 20. c členom
je določeno, da izvaja nadzor nad porabo sredstev GZS
neodvisna revizijska družba.
S 5. členom je določeno, da mora GZS uskladiti svoj statut in
druge akte s spremembami in dopolnitvami tega zakona v roku
treh mesecev.
6. člen določa vacatio legis.
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skupine.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Položaj sekcije po tem zakonu imata tudi obrtna zveza in zadružna
zveza za področje zadružnega kmetijstva in gozdarstva, ki sta
kot kolektivna člana zbornice pravni osebi s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z njenim statutom in v
skladu s statutom zbornice.

4. člen
Zbornica sodeluje z gospodarskimi zbornicami drugih republik in
pokrajin ter se vključuje v delo Gospodarske zbornice Jugoslavije
v skladu z zakonom.

14. člen

8. člen

Enote zbornice se ustanovijo zaradi zagotavljanja interesov članov
iz dejavnosti zbornice za določena območja.

Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih predstavnikov v organih
zbornice.

15. člen

9. člen

V zbornici se lahko ustanovijo in organizirajo tudi druge oblike
dela in telesa v skladu s statutom.

Organi zbornice so upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik
zbornice.

Podrobnejše določbe o nalogah v okviru oblik dela vsebuje statut
zbornice.

10. člen

16. člen

Upravni odbor je organ upravljanja zbornice.

S statutom zbornice se določijo zlasti: naloge zbornice, organi in
njihova pristojnost, sestava in način odločanja organov, pravice
in obveznosti članov ter njihovih predstavnikov v organih zbornice,
način sodelovanja z drugimi zbornicami, javnost dela, obveščanje
članov, način financiranja zbornice, postopek sprejemanja
splošnih aktov, ustanovitev in delo sekcij, panožnih organizacij,
strokovnih skupin ter enot in njihovih organov, splošni akti zbornice
in naloge strokovne službe.

Upravni odbor zbornice sestavljajo predstavniki članov, izvoljeni
v skladu s statutom zbornice, tako da je zagotovljena ustrezna
panožna in teritorialna zastopanost članov sekcij in panožnih
organizacij oziroma enot.
11. člen
Predsednik zbornice predstavlja zbornico, vodi njeno delo in
izvršuje sklepe njenih organov.

20. člen

12. člen

Sredstva za delo zbornice se pridobijo kot članarina, ki jo plačujejo
njeni člani, iz plačil za opravljene storitve iz dejavnosti zbornice in
iz drugih virov v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti
zbornice.

V zbornici se kot oblike delovanja in odločanja za dejavnosti oziroma
področja ustanovijo sekcije in panožne organizacije, za območja
pa enote zbornice.
13. člen

Članarino in roke plačevanja določi upravni odbor zbornice v
skladu s splošnimi akti zbornice.

Sekcije opravljajo naloge, določene s statutom zbornice, glede
na potrebe posameznih dejavnosti oziroma panog.

Zbornica za vsako leto sprejema finančni načrt in zaključni račun.

V sekcije se vključujejo člani zaradi opravljanja strokovnih nalog
iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost,
panogo oziroma področje.

Za opravljanje določenih zadev ter za izvajanje določenih skupnih
nalog, za katere je zainteresiranih več članov zbornice v okviru
sekcije, panožne organizacije oziroma enote lahko člani
združujejo svoja sredstva ter ustanavljajo posebne namenske
sklade na način, ki ga določa splošni akt zbornice.

V okviru sekcij se člani, ki opravljajo istovrstno ali sorodno
dejavnost, povezujejo v panožne organizacije oziroma strokovne
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VETERANIH

(ZVV-A)

- EPA 63 ■ II - druga obravnava

ki ga je pripravil na podlagi sklepov in stališč 7. redne seje
Državnega zbora RS z dne 18/11-1997, v zvezi z 2. alinejo
prvega odstavka 185. člena Poslovnika Državnega zbora.

poslanec
Stanislav BRENČIČ
Ljubljana, 20.10.1998

V skladu s prvim odstavkom 176. člena-Poslovnika Državnega
zbora RS, bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu njegovih delovnih teles sodeloval predlagatelj.

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 174. in 187. člena
Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 40/93, 80/94 in
28/95) Državnemu zboru Republike Slovenije v drugo
obravnavo

Predlagatelj zakona:
Stanislav BRENČIČ, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOJNIH VETERANIH (ZVV-A) - EPA 63 - II,

Podrobnejše kriterije za podelitev statusa društva v javnem
interesu predpiše minister, pristojen za vojne veterane."

besedilo členov
1. člen

2. člen

V Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95) se v 1.
členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

V 3. alinei 2. člena se črta podpičje in dodajo besede:
"ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno odlikovanje, oziroma,
ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo javno listino" in
podpičje.
V 6. alinei 2. člena se besede "narodne zaščite ter" nadomestijo z
besedami: "oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik" in
nadaljnje besedilo.

"Društvu
ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pristojno
z
a vojne veterane, podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu za obdobje petih let. Ministrstvo podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu na podlagi temeljnega akta in programa
društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti na
področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo,
ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih
grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene
aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz
katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese
njegovega članstva.

29. oktober 1998

3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
"Vojni veteran po tem zakonu je' tudi član Predsedstva Republike
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Slovenije in član republiške koordinacijske skupine in podskupine,
ki je to dolžnost opravljal v času vojaške agresije na Republiko
Slovenijo od 26.6. do 18.7.1991.

"Osnova za odmero pravic po tem zakonu je enaka osnovi za
odmero invalidnine vojnega invalida po zakonu o vojnih invalidih
iz januarja tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: odmerna osnova)"

Ne glede na pogoje iz 6. alinee 2.člena tega zakona je vojni veteran tudi oseba, kije v obdobju od 17.5.1990 do 25.6.1991 opravljala
dolžnosti organizatorja Maneverske strukture narodne zaščite
ter oseba, ki je po odločitvi organizatorja Maneverske strukture
narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne zaščite,
med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja,
streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih
dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah
ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti.

V sedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se
besedilo: "je enaka osnovi za ugotavljanje pravice do invalidskega
dodatka po zakonu o vojnih invalidih" nadomesti z besedilom
"znaša 45 % odmerne osnove."

Za organizatorja Maneverske strukture narodne zaščite se šteje
oseba, ki je v obdobju iz prejšnjega odstavka opravljala funkcijo
republiškega sekretarja za obrambo, republiškega sekretarja za
notranje zadeve, republiškega in pokrajinskega načelnika
narodne zaščite, namestnika in pomočnika republiškega in
pokrajinskega načelnika narodne zaščite, občinskega načelnika
narodne zaščite ter oseba, ki je bila po odločitvi pristojnega organa
za notranje zadeve določena za organiziranje Maneverske
strukture narodne zaščite v okviru organov za notranje zadeve.

"Za organizatorja narodne zaščite se po tem zakonu šteje vojni
veteran iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona."

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

Vojni veteran je tudi pripadnik bivše Jugoslovanske ljudske armade
(v nadaljevanju: JLA), ki je po nalogu pristojnih organov Republike
Slovenije od 17.5.1990 do 18.7.1991 izvajal vojaške obveščevalne
in protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije.

"Ne glede na tretji odstavek 6. člena tega zakona uveljavljena
pravica do dodatka za rekreacijo upokojencev po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne vpliva na pravico
do letnega prejemka."

Vojni veteran po tem zakonu ne more biti oseba, ki je prestopila iz
JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih,
oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva
Republike Slovenije o prestopu pripadnikov JLA do določenega
roka ter oseba, ki je v času agresije na Republiko Slovenijo redno
služila vojaški rok ali je bila na civilnem služenju vojaškega roka,
razen če je bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih."

9. člen

"Vojnemu veteranu s stalnim prebivališčem v tujini se v času, ko
je na ozemlju Republike Slovenije, zagotavlja plačilo zdravstvenih
storitev v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti".

4. člen

10. člen

7. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena se spremeni, tako da se
glasi:

8.člen
V 14. členu se beseda "osnove" nadomesti z besedama: "odmerne
osnove iz januarja tekočega leta".

V 15. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:

V prvem odstavku 26. člena se za besedo "knjižice" postavi
vejica, besede "ali drugega ustreznega dokazila" pa se
nadomestijo z besedami: "odločbe ali potrdila pristojnega
državnega organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge javne
listine" in vejica.

V 6. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
Za tretjim odstavkom, ki postane prvi odstavek, se doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vojni veteran po
lastni izbiri uveljavi pravico do zdraviliškega in klimatskega
zdravljenja samo po tem zakonu ali po drugem predpisu."

Za prvim odstavkom 26. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
"Ob načelu dejanske vzajemnosti se za javno listino po prejšnjem
odstavku šteje tudi odločba ali drug pravni akt tuje države ali
tujega organa, s katerim je osebi priznan čas udeležbe v NOV
Slovenije v pokojninsko dobo."

5. člen
V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
"Vojni veteran - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji ima enake pravice kot vojni veteran - državljan Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji".

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

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

11. člen

6. člen
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

poročevalec, št. 63
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OBRAZLOŽITEV:
Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji, dne 18.11.1997
opravil prvo obravnavo predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vojnih veteranih in sklenil, da je predlog
zakona primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo. Z dodatnim skepom je Državni zbor predlagatelju
zakona naložil, da predlog zakona pripravi za drugo obravnavo v
sodelovanju z Vlado Republike Slovenije. Pri tem je Državni zbor
sprejel tudi naslednja stališča:

in sklepe Državnega zbora Republike Slovenije in Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve je predlagatelj upošteval na
naslednji način:
Z dopolnitvijo 1. člena zakona o vojnih veteranih z novim drugim
in tretjim odstavkom se društvom in zvezam vojnih veteranov
omogoča pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu
ter pooblašča pristojnega ministra za izdajo podzakonskega akta,
s katerim se opredelijo natančnejši kriteriji za podelitev statusa
dnjštva v javnem interesu.

1. Predlagatelj naj upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

Dopolnitev 3. alinee 2. člena omogoča priznanje statusa vojnega
veterana osebi, ki po osnovnem besedilu zakona ne bi izpolnjevale
pogojev za priznanje tega statusa, ker ji čas udeležbe v NOV
Slovenije ni bil priznan v pokojninsko dobo kot posebno dobo po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pa jim je bil
iz naslova aktivne udeležbe v NOV Slovenije ali posebnih zaslug
pri obrambi svobode Slovenije iz tega obdobja podeljeno državno
odlikovanje, oziroma bi svojo udeležbo oziroma aktivno in
organizirano sodelovanje za cilje NOV Slovenije lahko dokazale z
drugo verodostojno javno listino. Gre torej za osebe, ki zaradi
posebnih okoliščin posebne dobe do sedaj niso uveljavile (osebe
brez vsakršne pokojninske ali zavarovalne dobe, gospodinje,
ipd.), ki pa o svoji udeležbi v NOV Slovenije posedujejo ustrezno
javno listino, izdano po prej veljavnih predpisih ter osebe, ki svojo
udeležbo v narodnoosvobodilnem gibanju med drugo svetovno
vojno lahki dokažejo s podeljenim državnim odlikovanjem. Z
dopolnitvijo 6. alinee 2. člena zakona se precizira v praksi pogosto
sporen krog pripadnikov narodne zaščite, ki jim gre status vojnega
veterana. V skladu z drugim odstavkom 69. člena zakona o
obrambi in zaščiti (Ur.list RS, št. 15/91) bo status vojnega veterana
lahko uveljavil le oborožen pripadnik narodne zaščite, ki je ob
agresiji na RS v letu 1991 opravljal obrambne ali varnostne
dolžnosti v okviru oboroženih sil, skupaj z organi za notranje
zadeve ali v okviru drugih oboroženih organizacijskih struktur
narodne zaščite.

2. Predlagatelj naj zakon preoblikuje tako, da bo upošteval, da gre
status vojnega veterana dodatno le naslednjim upravičencem:
■ pripadnikom Maneverske strukture narodne zaščite vse od
pričetka odvzema orožja s strani JLA v maju 1990 do pričetka
agresije ne glede ali so bili v obdobju agresije še vključeni v
odpor aH ne;
• osebam, ki so po odredbi organizatorjev Maneverske strukture
narodne zaščite do začetka agresije na Republiko Slovenijo
več kot tri mesece zbirale, hranile ali varovale orožje ter vojaški
material oziroma dokumentacijo;
• članom in neposredno vključenim v poveljujoče strukture
(predsedstvo, koordinacijska skupina in podskupina) v času
agresije;
- pripadnikom bivše JLA, ki so po nalogu pristojnih organov
Republike Slovenije izvajale vojaške obveščevalne in
protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije, ne pa
prestopnikom iz JLA, ki niso bili vključeni v neposrednih
obrambnih aktivnostih in osebam, ki so redno služile vojaški
rok.
3. Predlagatelj naj v predlog zakona vnese še druge dopolnitve k
zakonu o vojnih veteranih, kjer gre za nedoslednosti ali
neoperativnosti v dosedanjem izvajanju navedenega zakona in
sicer za:
■ ureditev statusa vojnega veterana za oborožene pripadnike
narodne zaščite;
■ ureditev zakonskih možnosti ter pogojev za podelitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu ter ureditve lastninske
pravice v zvezi z razpolaganjem na družbeni lastnini;
■ uveljavitev statusa veterana na podlagi javne listine za vsa
obdobja po zakonu o vojnih veteranih in zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih;
• uveljavitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja
samo po zakonu o vojnih veteranih ali samo po drugem zakonu
po lastni izbiri;
■ izenačitev pravic vojnih veteranov - tujcev s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji z državljani Republike
Slovenije;
■ uskladitev osnove za odmero pravic po zakonu o vojnih veteranih
z odmerno osnovo za vojne invalide;
• uskladitev pravic vojnih veteranov s stalnim prebivališčem v
tujini z zagotovilom plačila zdravstvenih storitev v okviru
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ko prebivajo na
ozemlju Republike Slovenije.

Novi 3. člen ureja status vojnega veterana osebam, ki sicer niso
opravljale vojaške dolžnosti v vojni ali vojaški agresiji na Republiko
Slovenijo v času od 26.6 do 18.7.1991, kar je pogoj za priznanje
statusa veterana po 1. členu zakona, vendar jim je zaradi
pomembnosti njihove dejavnosti in aktivnosti pri pripravi in
organizaciji obrambe Republike Slovenije pred vojaško agresijo,
potrebno priznati status in pravice vojnega veterana. Gre za člane
Predsedstva Republike Slovenije ter člane republiške koordinacijske skupine in podskupine, ki so to funkcijo ali dolžnost opravljali
v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo ter organizatorje
Maneverske strukture narodne zaščite, ki so od izdaje ukaza
bivše JLA o razorožitvi Teritorialne obrambe RS dne 17.5.1990
do začetka vojaške agresije na RS dne 25.6.1991 opravljali
dolžnosti organizatorja MSNZ, ne glede na to, ali so bili v času
vojaške agresije na RS še vključeni v oborožen odpor ali ne. V
tretjem odstavku so tudi taksativno naštete skupine oseb, ki so
po svoji tedanji funkciji oziroma po odločitvi pristojnega državnega
organa operativno vodile in organizirale priprave zoper vojaško
agresijo na Republiko Slovenijo leta 1991 ter jih je po tem zakonu
šteti za organizatorje Maneverske strukture narodne zaščite. Po
drugem odstavku tega člena je vojni veteran tudi oseba, ki je po
nalogu organizatorja Maneverske strukture NZ v obdobju od
17.5.1990 do 25.6.1991 neposredno izvajala naloge narodne
zaščite (pripadnik Maneverske strukture narodne zaščite), med
katere je šteti hrambo orožja, streliva in drugega vojaškega
materiala v ilegalnih prostorih oziroma lokacijah ter izvajanje
obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti za cilje obrambe
in varnosti Republike Slovenije. V skladu s predlagano dopolnitvijo
zakona bo status vojnega veterana lahko uveljavil tudi pripadnik

Predlagatelj zakona je v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije
pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteval vsa
stališča Državnega zbora in Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, razen stališča Državnega zbora v zvezi z ureditvijo
lastninske pravice društev vojnih veteranov v zvezi z
razpolaganjem na družbeni lastnini, saj je navedeno materijo
ustrezno uredil že sprejeti zakon o lastninjenju nepremičnim v
družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97). Besedilo predloga
zakona je predlagatelj tudi redakcijsko popravil in izboljšal. Stališče
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bivše JLA, ki je po nalogu pristojnih slovenskih organov pred ali
med vojaško agresijo na RS opravljal obveščevalne ali
protiobveščevalne naloge v korist RS ter bil ob tem izpostavljen
veliki nevarnosti in tveganju, kar ga nedvomno moralno upravičuje
do priznanja statusa vojnega veterana po tem zakonu.

Letni prejemek se bo na podlagi 8. člena predloga zakona določal
v višini odmerne osnove iz januarja tekočega leta in ga bodo
upravičenci lahko uveljavili ne glede na to, ali so uveljavili pravico
do dodatka za rekreacijo upokojencev. Po veljavni ureditvi (tretji
odstavek 6. člena zakona) namreč uveljavitev pravice do dodatka
za rekreacijo upokojencev onemogoča uveljavitev pravice do
letnega prejemka, s čimer je osiromašeno posebno veteransko
varstvo, saj je veliki večini upravičencev onemogočena uveljavitev
ugodnejše pravice po tem zakonu.

S črtanjem prvega in drugega odstavka 6. člena bo odpadel
starostni pogoj 50 let za uveljavljanje pravic po zakonu, kar
pomeni, da bi vojni veterani iz osamosvojitvene vojne v letu 1991
poleg statusa vojnega veterana in priznanja pokojninske dobe
(drugi odstavek 6. člena), kar po osnovnem besedilu zakona
uveljavljajo ne glede na doseženo starost, lahko uveljavili tudi vse
druge pravice po zakonu (veteranski dodatek, dodatek za pomoč
in postrežbo, letni prejemek, zdravstveno varstvo, zdraviliško in
klimatsko zdravljenje, brezplačno vožnjo, pogrebnino), če bodo
izpolnjevali predpisane pogoje za priznanje posameznih pravic.
Po tretjem odstavku 6. člena osnovnega zakona vojni veteran
lahko uveljavi pravice po tem zakonu, če teh ali podobnih pravic
ne more uveljaviti po drugih predpisih ali v tuji državi. S tem je pri
posameznih pravicah razvrednoteno varstvo po tem zakonu, saj
upravičenec teh pravic sploh ne more uveljaviti, če jih lahko uveljavi
po drugih predpisih. Z novim drugim odstavkom 6. člena bi se
izognili vodenju dvojnih postopkov za uveljavitev istovrstne
pravice. (Po veljavni ureditvi vojni veteran lahko uveljavlja pravico
do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja po tem zakonu le, če
bi neuspešno uveljavljal tovrstno pravico po predpisih o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Z dopolnjenim 15. členom osnovnega zakona (9. člen predloga
zakona) se vojnim veteranom - državljanom RS in tujcem s stalnim
prebivališčem v tujini v času, ko so na ozemlju Republike Slovenije,
zagotovlja plačilo zdravstvenih storitev v okviru obveznega
zdravstvenega zavarovanja v celoti. Določba 15. člena veljavnega
zakona o plačilu zdravstvenih storitev v višini razlike do polne
vrednosti storitev, je smiselna in zadostna le za upravičence s
stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so tu že obvezno zdravstveno
zavarovani, medtem ko za vojne veterane s stalnim prebivališčem
v tujini pomeni, da se jim bo refundiral le (praviloma manjši) del
cene zdravstvene storitve.
S predlagano dopolnitvijo prvega odstavka 26. člena zakona (10.
člen predloga zakona) se konkretizira pojem "drugega ustreznega
dokazila", na podlagi katerega se stranko lahko vpiše v evidenco
vojnega veterana in izda izkaznica vojnega veterana. Z vpisom v
evidenco torej stranka uveljavi status vojnega veterana, ne da bi
bila o tem izdana posebna odločba v upravnem postopku. Ker je
pod pojmom drugega ustreznega dokazila razumeti vsa dokazna
sredstva po zakonu o splošnem upravnem postopku, torej tudi
zaslišanje prič ali same stranke, je potrebno natančneje določiti,
da je vpis v evidenco vojnega veterana dopusten le na podlagi
ustrezne javne listine (vojaške knjižice ali potrdila pristojnega
državnega organa za vojne veterane iz vojne za Slovenijo leta
1991, odločbe o imenovanju za načelnika, namestnika ali
pomočnika načelnika republiškega in pokrajinskega načelnika
narodne zaščite ter odločbe o imenovanju občinskega načelnika
narodne zaščite za organizatorje Maneverske strukture narodne
zaščite oziroma ustreznega potrdila organa za notranje zadeve
za organizatorje Maneverske strukture narodne zaščite v okviru
organov za notranje zadeve ter znaka Maneverske strukture NZ
ali ustreznega potrdila pristojnega državnega organa za
pripadnike Maneverske strukture NZ iz drugega odstavka 3. člena
zakona), za katero velja zakonita domneva o resničnosti tistega,
kar se v taki javni listini potrjuje ali določa. Status vojnega veterana
iz naslova udeležbe v NOV Slovenije bi po predlaganem drugem
odstavku lahko uveljavili tudi tujci, ki posebne dobe iz naslova
udeležbe v NOV Slovenije po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju praviloma sploh niso uveljavljali, jim je
pa to obdobje priznano v pokojninsko dobo po predpisih in z
ustreznim aktom tuje države. Pogoj za upoštevanje tuje
pokojninske odločbe ali druge ustrezne tuje listine kot podlage za
priznanje statusa vojnega veterana predstavlja obstoj dejanske
reciprocitete med državama glede medsebojnega priznavanja
listin, da torej v državi, v kateri je bila listina izdana, velja isti pravni
režim glede javnih listin, izdanih v naši državi.

Po zakonu o vojnih veteranih se status vojnega veterana
zagotavlja tudi tujcem - borcem in drugim udeležencem NOV
Slovenije ter pripadnikom TIGR-a v obdobju od septembra 1927
do 13.5.1941. V drugem odstavku 7. člena osnovnega zakona je
urejen tudi obseg varstva vojnih veteranov - tujcev, vendar le
tistih s stalnim prebivališčem v tujini. S predlagano dopolnitvijo 7.
člena zakona (5. člen predloga zakona) je potrebno določiti tudi
obseg varstva vojnih veteranov ■ tujcev z dovoljenjem za stalno
prebivanje v Sloveniji.
S spremenjenim 9. členom osnovnega zakona (6. člen predloga
zakona) se kot osnova za odmero pravic vojnim veteranom
upošteva osnova za odmero invalidnine vojnega invalida po zakonu
o vojnih invalidih.
Po drugem odstavku 11. člena osnovnega besedila zakona se za
organizatorja narodne zaščite šteje vojni veteran iz šeste alinee
2. člena zakona, ki je bil po odločitvi pristojnega organa določen
za organiziranje maneverske strukture narodne zaščite v
pripravah zoper vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu
1991. Ker je v predlaganem tretjem odstavku 3. člena predloga
zakona točno določen krog vojnih veteranov, ki jih je po tem
zakonu šteti za organizatorje Maneverske strukture narodne
zaščite in se jim že po osnovnem zakonu zagotavlja širši obseg
pravic, je obstoječa opredelitev organizatorja narodne zaščite iz
drugega odstavka 11. člena, ki se v celoti nanaša na organizatorje
Maneverske strukture narodne zaščite, brezpredmetna.

poročevalec, št. 63
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Zmago Jelinčič, poslanec
Slovenske nacionalne stranke

ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA
PRIMER BREZPOSELNOSTI - PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 176. člena Poslovnika Državnega zbora bo na sejah
Državnega zbora in matičnega delovnega telesa sodeloval
kot predlagatelj zakona.

Ljubljana, 9. oktober 1998
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
pošilja podpisani poslanec v obravnavo in sprejem

Zmago Jelinčič, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

I. UVOD

obstoječega besedila veljavne zakonske ureditve.

S sprejemom zadnjih dopolnitev zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je sistemsko uredil
področje zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti,
se je ustvarila podlaga za nadaljnje razvijanje področja
zaposlovanja.

2. Cilji in načela zakona in razlogi za sprejem zakona
S predlagano rešitvijo se ustvarja večja fleksibilnost za financiranje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja in sicer tako, da se omogoči
financiranje teh ukrepov iz sredstev, ki se namenjajo za denarna
nadomestila ali denarne pomoči. Predlagana rešitev je tudi v skladu
z načelom prioritete aktivnih ukrepov politike zaposlovanja pred
pasivnimi ukrepi, ki je kot načelo izpeljano v celotnem besedilu
obstoječega zakona.

1. Ocena stanja
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
je v osnovi sistemsko uredil področje zaposlovanja in zavarovanja
za primer brezposelnosti. Zaradi nadaljnjega razvijanja in
dograjevanja tega področja se kaže potreba po spremembi
29. oktober 1998

3. Finančne posledice zakona
Predlog zakona nima finančnih posledic.
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II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
( Uradni list RS, št.5/91,17/91,12/92,71/93,2/94, 38/94 in 69/98)
se za 33.b členom doda nov 33.c člen, ki se glasi:

vancev, se lahko namenijo za financiranje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, v katere so ti zavarovanci vključeni".
2. člen

"33.c člen

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

Sredstva za denarna nadomestila ali denarne pomoči zavaro-

III. OBRAZLOŽITEV
S predlaganim novim členom se omogoča, da se pri tistih
zavarovancih, ki imajo pravico do denarnega nadomestila ali
denarne pomoči, ta sredstva zagotavljajo za posamezne ukrepe
aktivne politike zaposlovanja, če so v te ukrepe vključeni. Na ta
način bi se še bolj poudarila vloga aktivnih ukrepov na področju

poročevalec, št. 63

zaposlovanja pred pasivnimi ukrepi. Taka možnost bo omenila
tudi osredotočenje vseh aktivnosti, ki se izvajajo z brezposelno
osebo (v skladu z 49. b členom zakona) na ustvarjanje njene
aktivne vloge pri iskanju boljših izhodišč na trgu delovne sile in
njenih zaposlitvenih možnosti.
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Predlog zakona o

OHRANJANJU

NARAVE

(ZON)

- EPA 599 - II - prva obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 80. seji dne 15/10-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE,

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Mladen BERGINC, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor,
- Jelka KREMENEC JEVŠENAK, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

4.

UVOD
1.
1.1.
1.2.
1.3.
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obravnavanja naravne in kulturne dediščine v enem zakonu. Glede
na to, da zajema pojem naravne dediščine, opredeljen v 2. členu
ZNKD, samo tiste nepremičnine, premičnine in njihove skupine,
območja ali posamezne dele narave, ki imajo kulturno, znanstveno,
zgodovinsko ali estetsko vrednost za Slovenijo ali njeno ožje
območje, je bil to korak nazaj od celovitega varstva narave, ki ga
je uzakonjal zakon o varstvu narave.

I. UVOD
1. OCENA STANJA
1.1. Razvoj varstva narave in sedanje pravno stanje
Prvi pravni akti, ki so na območju Slovenije, varovali dele narave,
so se nanašali na varstvo ogroženih
rastlinskih vrst' ter varstvo
posameznih območij narave2 in so nastali v prejšnjem stoletju, pa
tudi v obdobju med obema svetovnima vojnama. Imeli so tako
naravo oblastnega odločanja - zakona, kakor tudi civilnopravnega
razmerja. Primer slednjega je bila sklenitev zakupnega razmerja,
zaradi vzpostavitve pogojev za nastanek zavarovanega območja
narave in uvedbo omejitev gospodarske rabe na tem območju.
Prvi pravni akt, ki je na splošen način urejal varstvo delov narave
je bil sprejet leta 1922. To je Zakon o varstvu redkih ali za Slovenijo
tipičnih in za znanstvo pomembnih živali in rastlin
in o varstvu špilj
na področju Pokrajinske uprave za Slovenijo.3

V istem členu ZNKD je naravna dediščina opredeljena kot
geološke tvorbe, nahajališča mineralov in fosilov, geomorfološke
oblike, površinski in podzemski kraški pojavi, soteske in tesni,
ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice,
jezera, močvirja in barja, potoki in reke z obrežji, morska obala,
redki in značilni ekosistemi, življenjski prostori rastlinskih in
živalskih vrst, reliktne, endemične, redke in značilne rastlinske in
živalske vrste, drevesa, krajinska območja, razgledišča in
izletišča, gorski vrhovi, objekti vrtne arhitekture in oblikovane
narave.
ZNKD ni vzpostavil pravno relevantnega dejstva ugotovitve obstoja
naravne dediščine, ki bi na pravno nedvoumen način vzpostavil
dediščinski varstveni status in posledično varstvo. Zakonska
ureditev izhaja iz "ex lege" varstva za vse stvari, ki imajo
zakonsko določene lastnosti za nastanek naravne dediščine. V
praksi je zaradi ustrezne ureditve v prostorski zakonodaji,
potekalo varstvo naravne dediščine pretežno le z vključevanjem
območij naravne dediščine z usmeritvami za varstvo v prostorske
planske in načrtovalne akte.

Tudi pravni akti, sprejeti ob koncu druge svetovne vojne ter po
njej, so vsi urejali varstvo delov narave na splošen način.
Zakonskim predpisom pa so sledili razglasitveni akti, ki so varovali
konkretne dele narave. Za te predpise je značilno, da se je varstvo
delov narave pogosto urejevalo skupaj z varstvom kulturnih
spomenikov.4
Prvi zakon, ki je urejal poleg varstva delov narave tudi varstvo
narave v celoti, je bil Zakon o.varstvu narave5.Ta predpis je urejal
varstvo narave kot celote, z namenom zagotavljanja naravnih
pogojev za življenje in kulturno razvedrilo človeka. Zakonsko
določeni nameni varstva narave so bili: vzdrževanje naravnega
ravnovesja ter smotrno izkoriščanje narave in naravnih dobrin,
ohranjanje značilnih podob posameznih pokrajinskih predelov ter
zavarovanje naravnih znamenitosti in redkosti. Z uveljavitvijo
Zakona o naravni in kulturni dediščini - ZNKD6 pa je prišlo pod
vplivom Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine' do nastanka pojma naravne dediščine ter do skupnega

Tisti deli naravne dediščine, ki imajo posebno kulturno,
znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, so po posebnem
postopku razglašeni za naravne znamenitosti. Naravne
znamenitosti so po svojem namenu in obliki lahko naravni
spomeniki, naravni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki,
zavarovane rastlinske in živalske vrste ter spomeniki oblikovane
narave. Z aktom o razglasitvi naravne dediščine za naravno
znamenitost, se na določenem območju narave vzpostavi
poseben varstveni status, praviloma z namenom njegove
ohranitve v obstoječem naravnem stpnju oziroma dopustitve
odvijanja naravnih procesov brez poseganja človeka. Obseg
varstvenega statusa je določen z varstvenimi režimi, ki se
vzpostavijo na zavarovanem območju.

1
Zakon z dne 16.5.1896 veljaven za pokneženo grofovino Goriško in Gradiško
o varstvu planike (očnice-gnophfolium leontopodium), objavljen v zakoniku
in ukazniku za Avstrijsko ilirsko primorje, ki sestoji iz poknežene grofovine
Goriške in Gradiške, mejne grofije Istrske in državno neposrednega mesta
Trsta z njegovim obmestjem, leto 1896/ XVII izdatek izdan in razposlan
18.6.1896-XIX;
Zakon z dne 28.5.1898 za Vojvodino Kranjsko o varstvu planike in kraljeve
rože;
Zakon
z dne 30.5.1898 za Vojvodino Štajersko o varstvu planike;
2
Zakupna pogodba, sklenjena med Direkcijo šum v Ljubljani kot zastopnikom
Kranjskega verskega zaklada in med Muzejskim društvom (oziroma Odsekom
za varstvo prirode) in Slovenskim planinskim društvom v Ljubljani na temelju
pooblastila Ministrstva za šume in rudnike z dne 10.2.1923, št. 1120 odnosno
4.4.1924, št. 10.130, s katero je na podlagi odplačnega zakupa nastal Alpski
varstveni park v območju Triglavskih jezer. Pogodba je bila sklenjena za
obdobje dvajsetih let.
5
Službene novine Kraljevine SHS, št. 238. priloga XXXII, 25.10.1922. Ta
predpis je nastal na podlagi Spomenice, ki jo je predložil Odsek za varstvo
prirode in prirodnih spomenikov 20.1.1920 Pokrajinski Vladi za Slovenijo v
Ljubljani. V tem aktu so bila zajeta programska izhodišča takratnih
naravovarstvenikov v Sloveniji. Spomenica je bila objavljena 20.1.1920 v
Ljubljani.
4
Splošni zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih redkosti (Ur I
FLRJ, št. 576/81-46),
Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski
Republiki Sloveniji (Ur.l. LRS, št. 23/48), Zakon o varstvu kulturnih spomnikov
in naravnih znamenitosti (Ur.l. LRS, št. 22/58),
5
(Ur. I. SRS, št. 7/70)
•7 (Ur. I. SRS, št. 1/81, 8/90 in RS, št. 26/92)
(Pariš, 1972 - notifikacija 1992 Ur. I. RS 15/92)

poročevalec, št. 63

Krajina je tisti del narave, katerega razvoj, strukturo in kompleks
povezav določajo naravni krajinski faktorji in elementi, kot tudi
človek in njegova dela. Krajina se kot samostojen objekt
zavarovanja v obstoječi zakonodaji ne pojavlja, vendar pa so
obsežna območja krajine zavarovana v sklopu narodnega,
regijskega ali krajinskih parkov ter v desetih območjih, ki so hkrati
zavarovana kot naravna znamenitost in kulturni spomenik.
Med naravnimi znamenitostmi imajo poseben položaj zavarovane
rastlinske in živalske vrste, ker se z aktom o zavarovanju ne
določajo območja zavarovanja. Predmet varstva so vrste, ki so
zavarovane zaradi svoje redkosti ali ogroženosti, vsebina varstva
pa so pravila ravnanja z osebki teh vrst. Posledično se kot
zavarovana območja lahko določijo tudi habitati populacij vrst, ki
so zavarovane.
Zakon o varstvu okolja - ZVO8 je opredelil okolje, kot tisti del
narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja
in naravo, kot celotnost materialnega sveta in sestav z naravnimi
zakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov in procesov.
Človek je, po definiciji zakona, sestavni del narave.8

' (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96)
• 1. in 1.1. točka 5. člena ZVO
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Deli narave, poimenovani naravne dobrine10, so predmet ureditve
tudi drugih zakonov, ko le ti urejajo zlasti sonaravne metode njihove
rabe ali izkoriščanja. Ti zakoni so deloma že oziroma bodo še,
ekologizirani na tak način, da urejajo tudi varstvo teh naravnih
dobrin. To so predpisi, ki urejajo gozdove, vode, kmetijska
zemljišča, divjad in lov, ribolov, mineralne surovine ter drugo.

Zavarovanih je 38 vrst rastlin (od teh 10 na lokalnem nivoju), 70
vrst oziroma rodov gliv in nad 200 vrst oziroma višjih taksonomskih
skupin živali. Zavarovane so predvsem tiste vrste, ki so
neposredno ogrožene. Sicer je ogroženih veliko več vrst; od
vretenčarjev je npr. v Rdeči seznam, v katerem so vrste
razporejene po mednarodnih kategorijah ogroženosti, vključenih
43 vrst (62 %) sesalcev, 113 vrst (55 %) ptičev, 22 vrst (82 %)
plazilcev, 20 vrst (91 %) dvoživk, 39 vrst (40 %) rib in obloustk,
od praprotnic in semenk pa 333 vrst (10 %).'3

ZVO je med naravnimi dobrinami opredelil pojem naravne
vrednote" , kot ene od pojavnih oblik naravnih dobrin, poleg
naravnih virov in naravnega javnega dobra. Naravne vrednote
so, poleg redkih in dragocenih naravnih pojavov tudi drugi vredni
pojavi, sestavine oziroma deli žive in nežive narave, naravna
območja ali deli naravnih območij, rastlinske in živalske vrste ter
njihovi življenjski prostori, ekosistemi, deli naravne in kulturne
krajine in objekti oblikovane narave. Taka opredelitev naravnih
vrednot v celoti prekrije pojem naravne dediščine, kakor ga
opredeljuje ZNKD.

Rastline in živali so neločljivo povezane z življenjskim prostorom
(habitatom), zato je njihovo varstvo učinkovito le, če se poleg njih
samih varuje tudi življenjski prostor. Poškodovanje ali uničenje
življenjskega prostora je tudi najpogostejši razlog za ogroženost
rastlinskih in živalskih vrst. Močno so ogroženi zlasti vodni in
močvirski ekosistemi ter ekosistemi v prehodnih razvojnih
stopnjah, med drugimi tudi tisti, ki se spreminjajo zaradi opuščanja
rabe, steljarjenja, košnje, paše. Zelo občutljivi za posege ter
onesnaževanje voda in tal so za ohranjanje biotske raznovrstnosti
svetovno pomembni podzemni ekosistemi krasa.

1.2. Naravne znamenitosti
1.2.1. Zavarovana območja

1.3. Biotska raznovrstnost

V Sloveniji je po naravovarstveni zakonodaji zavarovanih okoli 8
% ozemlja. Razglašen je 1 narodni park, 1 regijski park, 29
krajinskih parkov, 47 naravnih rezervatov, 592 naravnih
spomenikov, 77 spomenikov oblikovane narave ter 10 območij
kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti. Tako zavarovana
površina zajema skupaj 118457,6 ha, od tega je površina
narodnega parka 83807 ha, regijskega parka 423 ha in krajinskih
parkov 34237 ha.

Biotska raznovrstnost se pojavlja kot pravno relevanten predmet
varstva na področju varstva narave zadnjih petnajst let.
Opredelitev samega pojma biotske raznovrstnosti ter okvirna
vsebina njenega pravnega varstva je
bila vzpostavljena s
Konvencijo o biološki raznovrstnosti14, ki jo je Slovenija že
ratificirala.

Razen Triglavskega narodnega parka, regijskega parka
Škocjanske jame, Spominskega parka Trebče in Naravnega
rezervata Škocjanski zatok, so vsa
zavarovana območja
razglašena s predpisi na lokalni ravni.12

Biotska raznovrstnost je v konvenciji opredeljena kot
raznovrstnost vseh živih organizmov in vključuje raznovrstnost
znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost, ter
raznovrstnost ekosistemov. Kot taka predstavlja novo kvaliteto
saj zajema vse oblike živosti, ki so kvaliteta sama po sebi in za
njihovo varstvo ni potrebna ugotovitev o neki posebni vrednosti,
ki bi jo določal in ugotavljal človek.

Zavarovani območji z mednarodnim statusom sta:
- Škocjanske jame, od leta 1986 vpisane v seznam svetovne
kulturne in naravne dediščine pri UNESCO ter v letu 1996
zavarovane z zakonom na državni ravni,
- Sečoveljske soline, od leta 1993 vpisane v seznam močvirij,
zlasti tistih, ki so pomembna kot prebivališča močvirskih ptic
(Ramsarska konvencija).

Konvencija vzpostavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti kot
temeljno mednarodno naravovarstveno načelo in skupno skrb
vsega človeštva. Poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti je cilj
konvencije tudi zagotovitev trajnostne uporabe sestavnih delov
biotske raznovrstnosti ter poštene in pravične delitve koristi od
uporabe genetskih virov, skupaj z ustreznim dostopom do njih in
primernim prenosom tehnologij.

12,2, Zavarovane rastiinsKe in živaisKe vrste

Države podpisnice konvencije morajo ohranjati biotsko
raznovrstnost na svojem ozemlju zlasti na način in s sredstvi, ki
jih določa konvencija. Pomembnejše obveznosti, ki izhajajo iz
konvencije so:
- dolžnost sprejemati splošne ukrepe za ohranitev in trajnostno
uporabo biotske raznovrstnosti,
- dolžnost identifikacije in monitoringa stanja biotske raznovrstnosti,
- dolžnost ohranitve biotske raznovrstnosti "in situ" s pomočjo
ustanovitve sistema zaščitenih območij in dolžnost ohranitve
biotske raznovrstnosti "ex situ",

Rastlinstvo in živalstvo je bogato in raznovrstno, pogojeno s
stičiščem štirih biogeografskih regij na ozemlju Slovenije in s pestro
neživo naravo.
V Sloveniji živi okoli 3000 vrst višjih rastlin, okoli 3000 vrst nižjih
rastlin, vključno z glivami in okoli 50 000 vrst živali. Nad 500 vrst
je endemičnih, kar pomeni, da osebki teh vrst živijo le v Sloveniji
ali celo na njenem majhnem delu. Največ endemitov je med
drobnimi podzemnimi živalmi.

" Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur.l. RS, št.57/93)
Odlok o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst (Ur.l. SRS, št.15/
76)
Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Ur.l. RS, št 38/94, 44/95 in 30/96)
izdana
na podlagi 29. člena ZVO
14
Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992) - ratificirana
1996 (Ur.l. RS 30/96, MP 7).

10
11
12

3. točka 5. člena ZVO
3.3 točka 5. člena ZVO
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. I. SRS, št. 17/81, 42/86)
Zakon o Spominskem parku Trebče (Ur. I. SRS, št. 1/81, 42/86)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. I. RS, št. 57/96)
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur.l. RS, št. 20/98)
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- dolžnost trajnostne uporabe bioloških virov,
- dolžnost sprejeti gospodarske ukrepe, ki spodbujajo ohranjanje
in trajnostno uporabo sestavnih delov biotske raznovrstnosti,
- dolžnost raziskovanja in usposabljanja ter vzgoje in ozaveščanja
javnosti,
- dolžnost ugotavljanja in zmanjševanja škodljivih vplivov posegov
na biotsko raznovrstnost,
- dolžnost zagotovitve dostopa do genetskih virov,
- dolžnost zagotovitve dostopa do tehnologije in njenega prenosa,
- dolžnost zagotovitvi izmenjavo informacij ter tehnično in
znanstveno sodelovanje,
- dolžnost urediti ravnanje z biotehnologijami in porazdelitvijo njenih
koristi,
- dolžnost finančnega spodbujanja nacionalnih dejavnosti, ki bodo
pripomogle k uresničevanju ciljev konvencije.

Z Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine
- Konvencija o svetovni dediščini; The Convention Concerning
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage - the
World Heritage Convention (Pariš, 1972) - notifikaciia 199P
(Ur. I. RS 15/92).
3, Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami - Washingtonska konvencija ali CITES;
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973) - priprava
pobude za pristop in ratifikacijo
4^ Konvencija o varstvu migratornih živalskih vrst - Bonnska
konvencija (CMS); The Convention on the Conservation of
Migratory Species of Wild Animais (Bonn, 1979) - v postopku
(Državni zbor)
Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD); The Convention
on Biologicai Diversity (Rio de Janeiro, 1992) - ratificirana
1996 (Ur. I. RS 30/96. MP 7).
<L Konvencija o ohranjanju evropskih prostoživečih rastlin in živali
ter njihovih naravnih habitatov - Bernska konvencija; The Convention on the Conservation of European VVildlife and Natural
Habitats (Bern, 1979) - v postopku (Vlada RS)
7. Konvencija o varstvu Alp - Alpska konvencija (Salzburg, 1991)
- ratificirana 1995 (Ur. I. RS 19/95. MP 5).
8. Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelona, 1976) in Protokol o posebej zavarovanih
območjih Sredozemskega morja (Ženeva, 1982) - notifikaciia
1993 (Ur. I. RS. 44/93 MP 13).

Obveznosti ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki so bile prevzete
s sprejemom konvencije, še niso v celoti vključene v slovenski
pravni red. Te obveznosti se nanašajo na ohranjanje v smislu
neposrednega varstva ter na ohranjanje preko sonaravne rabe.
ZVO je vzpostavil pravne okvirje za "okolje ohranjujoč razvoj", ki
sistemsko vključuje tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Posamezne pojavne oblike sestavin biotske raznovrstnosti, ki so
gospodarsko ali kako drugače izkoristljive kot npr. gozdovi, vode,
kmetijska zemljišča in divjad, so že predmet ureditve drugih
zakonov, ko le ti urejajo pravice izkoriščanja sestavin biotske
raznovrstnosti ter metode njihove rabe ali izkoriščanja. Ti zakoni
so deloma že, oziroma bodo še, v skladu z uzakonjenimi
obveznostmi okolje ohranjujočega razvoja, ekologizirani tako, da
bosta raba oziroma izkoriščanje sestavin biotske raznovrstnosti
omejena s temeljnimi načeli trajnostnega razvoja in urejena tako,
da bo uporaba sonaravnih metod rabe oziroma izkoriščanja
obvezna.

Evropska skupnost ima na področju varstva narave naslednje
predpise, s katerimi je treba uskladiti predpise na področju
ohranjanja narave:

Posamezni ukrepi neposrednega varstva, ki jih predvideva
konvencija kot npr. ustanovitev zaščitenih območij - varstvo "in
situ", varstvo ogroženih vrst ter drugi so delno urejeni v ZNKD,
vendar ne z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti in tudi
nepopolno. ZVO daje pravno podlago za klasifikacijo in varstvo
prostoživečih živalskih in prostorastočih rastlinskih vrst ter
njihovih habitatov z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti in
naravnega ravnotežja s predpisom Vlade.15Glede na zahtevnost
in kompleksnost vsebin, ki naj bi jih ta predpis urejal, gre nedvomno
za zakonsko materijo in nivo podzakonskega predpisa zaradi
tega ne zadošča. Poleg tega pa je zakonsko določen okvir
podzakonskega predpisa tudi formalno gledano preozko
zastavljen.

1. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev ptičev - Council
Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds
2. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov
ter prostoživeče favne in flore - Council Directive 92/43/EEC
on the conservation pf natural habitats and of wild fauna and
fiora
.
3. Smernice Evropske skupnosti o trgovini s kožami mladih tjulnov
in izdelki iz njih - Council directive 83/129/EEC concerning the
importation into Member States of skins of certain seal pups
and products derivated therefrom
4. Uredba za izvajanje konvencije CITES - Council Regulation
(EEC) No 3626/82 on the implementation in the Community of
the Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild fauna and Flora, amandede 338/97/EC
5. Uredba o prepovedi uporabe posebnih vrst pasti - Council
Regulation (EEC) No 3254/91, prohibiting the use of leghold
traps
6. Uredba o pravilih ravnanja pri uvozu izdelkov iz kitov - Council
Regulation EEC 348/81 on common rules forimports of whales
or bther cetacean products

1.4. Mednarodna ureditev varstva narave
1.4.1. Mednarodne konvencije
Mednarodne konvencije, ki urejajo varstvo narave in od katerih je
Slovenija že večino ratificirala, druge pa so še v postopku
ratifikacije oziroma v pripravi za obravnavo so:

Navedeni predpisi Evropske skupnosti niso vsebina Bele knjige.

L. Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot
prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija; The
Convention on VVetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat ■ Ramsar Convention (Ramsar,
1971) - notifikaciia 1992 (Ur. I. RS 15/921

,s

V besedilo predloga zakona o ohranjanju narave so zajete vse
tiste rešitve naštetih predpisov Evropske skupnosti, ki zahtevajo
zakonsko ureditev, s čimer je izvedena transpozicija teh predpisov
v slovenski pravni red. Ostale določbe citiranih predpisov
Evropske skupnosti bodo prenešene v slovenski pravni red z
izdajo podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona.

prvi odstavek 29. člena ZVO
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2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

- urediti tiste vsebine, ki jih zahtevajo predpisi Evropske skupnosti
na način, ki je usklajen z pravom Evropske skupnosti;
- urediti tiste vsebine, ki jih je Slovenija dolžna urediti na podlagi
že sprejetih in ratificiranih mednarodnih konvencij ter tiste, ki jih
mora v najkrajšem času še sprejeti;
- vzpostaviti pogoje za učinkovito delovanje predpisanih pravnih
sistemov ohranjanja narave.

ZVO je vzpostavil načela in cilje varstva okolja, ki so hkrati tudi
načela in cilji varstva narave. Tako je bil vzpostavljen pravno
sistemski okvir pravnega področja varstva okolja, ki ga sestavlja
vrsta zakonskih in podzakonskih predpisov. Vsebine, ki jih urejajo
ti predpisi so zelo raznolike in se nanašajo pretežno na varstvo
človekovega okolja pred onesnaževanjem vseh vrst, na
trajnostno rabo in varstvo naravnih dobrin ter na varstvo oziroma
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

3.2. Načela na katerih temelji zakon so vsa načela varstva okolja
in sicer: načelo celovitosti, sodelovanja, preventive, odgovornosti
povzročitelja obremenitve, plačila za obremenjevanje, obveznega
zavarovanja, obveznega subsidiarnega ukrepanja, spodbujanja,
javnosti ter varstva pravic.

V mednarodno primerljivih tujih zakonodajah se ohranjanje biotske
raznovrstnosti ureja v okviru sistema varstva okolja vendar
praviloma skupaj v enem pravnem predpisu pod pojmom varstva
oziroma ohranjanja narave. Ta pojem ohranjanja narave vključuje
poleg varstva prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih
življenjskih prostorov tudi varstvo tistih delov narave, ki so
spoznani za posebej pomembne in pri nas poimenovani s pojmom
naravnih vrednot.

Zakon temelji tudi na naslednjih načelih:
- načelo ohranjanja biotske raznovrstnosti;
- načelo trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti;
- načelo ohranjanja naravnih procesov;
- načelo ohranitve naravnih vrednot;
- načelo obnovitve.

Z zakonom je treba vzpostaviti pravna pravila in ustrezne
varstvene mehanizme za celovito spremljanje stanja in ukrepanje
na področju biotske raznovrstnosti v vseh njenih sestavinah od
varstva genskega materiala do varstva prostoživečih rastlinskih
in živalskih vrst, njihovih življenjskih prostorov in ekosistemov.
Ukrepanje se nanaša na oba segmenta ohranjanja biotske
raznovrstnosti in sicer na neposredno in aktivno varstvo sestavin
biotske raznovrstnosti ter na posredno varstvo teh sestavin, z
vključevanjem usmeritev za sonaravno rabo sestavin biotske
raznovrstnosti na druga področja, ki rabijo sestavine biotske
raznovrstnosti za opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti.

3.3. Poglavitne rešitve
Iz naslova zakona je razviden temeljni namen zakona, ki je
ohranjanje narave. Pod pojmom narave so zajete sestavine
biotske raznovrstnosti. To so rastlinske in živalske vrste ter vrste
drugih živih organizmov, genski material ter življenjski prostori in
ekosistemi ter naravne vrednote. Tako poimenovanje zakona je
utemeljeno s primerjavo ureditve teh vsebin z ureditvijo v drugih
evropskih državah, kakor tudi z ureditvijo v Evropski skupnosti.
V sistemu varstva okolja ima področje ohranjanje narave svoje
jasno prepoznavno mesto kot pravni sistem ohranjanja biotske
raznovrstnosti ter tistih delov narave, ki so zaradi zakonsko
določenih lastnosti posebej varovani.

Sprejem ZVO je povzročil sistemsko spremembo na področju
naravne in kulturne dediščine. ZVO je nadomestil pojem naravne
dediščine s pojmom naravnih vrednot ter le te umestil med druge
naravne dobrine. Zaradi tega je prišlo do razdelitve pojma naravne
in kulturne dediščine na dva pojma in sicer na naravne vrednote
in kulturno dediščino. Področje varstva kulturne dediščine je ostalo
v resorni pristojnosti Ministrstva za kulturo, področje varstva
naravnih vrednot pa je bilo uvrščeno v resorno pristojnost
Ministrstva za okolje in prostor.16 V novem zakonu je treba opredeliti
sistem varstva naravnih vrednot ter razmejiti naravne vrednote
od kulturne dediščine.

Vsebinsko je zakon razdeljen na dva temeljna sklopa.
V prvem sklopu se ureja ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki je
neposredno odvisno od ohranjanja naravnega ravnovesja. V
zakon vgrajeni mehanizmi omogočajo celovito obravnavanje
sestavin biotske raznovrstnosti. Te sestavine so kot predmet
rabe vključene tudi v druge sektorje in na teh področjih tudi pravno
urejevane. Predmet pravne ureditve v teh primerih predstavlja
vedno le del biotske raznovrstnosti oziroma njenih sestavin. Tak
sektorski pristop pa ne more zagotoviti učinkovitega ohranjanja
biotske raznovrstnosti zaradi kompleksnosti in dinamičnega
ravnovesja biotske raznovrstnosti, ko vse sestavine biotske
raznovrstnosti vplivajo druga na drugo, hkrati pa potekajo procesi
vplivanja tudi v sestavinah samih.

V pravni red je treba umestiti vsebine, ki jih je Slovenija prevzela
z ratifikacijo konvencij s področja varstva narave, kakor tudi
vsebine predpisov Evropske skupnosti, ki posegajo na to področje.
3. CILJI IN NAČELA ZAKONA TER POGLAVITNE
REŠITVE

Za zagotovitev celovitega in učinkovitega ohranjanja biotske
raznovrstnosti se z zakonom vzpostavljajo pogoji za ureditev
celovitega spremljanje stanja na področju biotske raznovrstnosti,
kije podlaga za neposredne in posredne ukrepe ohranjanja biotske
raznovrstnosti.

- vzpostaviti celovit in učinkovit sitem ohranjanja narave v
Sloveniji, pri čemer pojem ohranjanja narave vključuje ohranjanje
sestavin biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnega
ravnovesja in varstvo naravnih vrednot, na način, ki bo primerljiv
z ureditvami drugih držav;
- vzpostaviti učinkovit sistem varstva naravnih vrednot, zaradi
nadomestitve obstoječe ureditev varstva naravne dediščine iz
zakona o naravni in kulturni dediščini, s sistemom varstva
naravnih vrednot;

Posredni ukrepi so določeni z obveznostjo vseh, ki rabijo sestavine
biotske raznovrstnosti, da upoštevajo neposredne ukrepe varstva
biotske raznovrstnosti ter predpisana pravila ravnanja. Obveznost
upoštevanja ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti se nanaša
tudi na urejanje prostora ter načine in pogoje poseganja v prostor.

"Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94)
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Neposredni ukrepi ohranjanja so razdelani po sestavinah biotske
raznovrstnosti. Nanašajo se na splošno varstvo prostoživečih
rastlinskih in živalskih vrst, varstvo genskega materiala ter varstvo
ekosistemov. Predlagana ureditev v tem delu zakona je v veliki
meri že uokvirjena s predpisi Evropske skupnosti, ki urejajo
varstvo habitatnih tipov in habitatov vrst, ki so mednarodno
ogrožene, kot obvezen standard ravnanja za vse članice
skupnosti.Tudi mednarodne konvencije s področja varstva narave,
ki jih je Slovenija že ratificirala ali pa jih bo v kratkem, urejajo prav
te vsebine.
Splošno varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ureja
minimalna pravila ravnanja z vsemi prostoživečimi vrstami ter
tako vzpostavlja določen minimalen standard oziroma pravila
ravnanja, ki jih morajo upoštevati vsi. Pri tem posega splošno
varstvo na vsa področja človekovega delovanja ter jih uokvirja s
splošnimi pravili, ki med drugim 7povzemajo namen in cilje Svetovne
deklaracije o pravicah živali' , ne da bi pri tem onemogočale
razumno in opravičljivo ravnanje človeka zaradi zadovoljevanja
njegovih legitimnih potreb (načelo okolje ohranjujočega razvoja).
S temi pravili so vzpostavljeni tudi okvirji trajnostne rabe vrst, ki
so lahko predmet rabe. Raba pa se mora odvijati na trajnosten
način in le z dovoljenim metodami in sredstvi. Tak sonaraven
način rabe sestavin biotske raznovrstnosti pa je že, oziroma še
bo, urejen s posameznimi področnimi zakoni. Pod pojmom rabe je
mišljena raba zaradi prehrane ter raba v druge gospodarske
namene, kakor tudi raba zaradi izvajanja lova ali ribolova kot
športnih dejavnosti.
Ureditev v tem delu zakona zajema tudi varstvo habitatov
prostoživečih vrst ter dovoljene načine in pogoje poseganja v te
habitate.

Določene so vrste naravnih vrednot, način pridobitve statusa
naravnih vrednot, pravno varstvo in ukrepi varstva naravnih
vrednot. Ti ukrepi so pogodbeno varstvo, zavarovanje, začasno
zavarovanje in obnovitev. Zakon ureja tri pristope k varstvu
naravnih vrednot, glede na prevladujoče značilnosti naravne
vrednote, ki se vsakokrat varuje.
Prevladujoč in najbolj poznan način varstva naravnih vrednot je
varstvo območij, kjer se naravne vrednote nahajajo. V ta namen
je urejeno ustanavljanje zavarovanih območij, kjer se nahajajo
ena ali več naravnih vrednot. Z zavarovanjem se vzpostavi
varstveni režim na teh območjih, kakor tudi upravljanje ter druge
nujno potrebne aktivnosti za izvajanje učinkovitega varstva
naravnih vrednot in zavarovanega območja. Zakon loči med ožjimi
zavarovanimi območji, ko ureja naravni spomenik, strogi naravni
rezervat in naravni rezervat, in širšimi zavarovanimi območji,
kjer so urejeni krajinski, regijski in narodni park. Te kategorije
varstva so primerljive z mednarodno priznanimi kategorijami
zavarovanih območij, ki jih določa Svetovna zveza za ohranitev
narave - IUCN.
Posebno ureditev zahteva varstvo mineralov in fosilov, ki so
spoznani za naravne vrednote. Zakon urejajo splošna pravila
ravnanja pri najdbah mineralov in fosilov, pri raziskovanju, izvozu,
hranjenju ter drugo. Temeljna značilnost te vrste naravnih vrednot
namreč je, da gre za varstvo premičnih stvari. Nahajališča
mineralov in fosilov so varovana v okviru varstva zavarovanih
območij.
Prostoživeča rastlinska in živalska vrsta je naravna vrednota
sama po sebi. Ker pa je hkrati tudi bistvena sestavina biotske
raznovrstnosti, je splošno varstvo vrst urejeno v tistem delu
zakona, ki ureja sistem ohranjanja biotske raznovrstnosti. V tem
delu zakona pa je urejeno varstvo ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst. Tudi v tem primeru se ureja poseben varstveni pristop, za
katerega je značilno, da velja varstveni režim, ki je vzpostavljen
s posebnim aktom o zavarovanju, za vse osebke zavarovane
vrste, ne glede na to, kje se osebek nahaja. Ogroženost se
ugotavlja po posebnem postopku, v katerem so vrste na podlagi
strokovnih ugotovitev, razporejene v kategorije ogroženosti.

Varstvo genskega materiala je urejeno z vidika ohranitve
genskega materiala domorodnih prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst ter ureditve pogojev za tako rabo genskega
materiala, ki zagotavlja njegovo ohranitev.
Ukrepi, ki prispevajo k varstvu ekosistemov kot sestavini biotske
raznovrstnosti, so povzeti po predpisih Evropske skupnosti.
Razlog za poseben poudarek, ki je v zakonu dan tem vsebinam,
je v spoznanju, da se vrste učinkovito varuje samo, če se varuje
njihov življenjski prostor. Osno/ni ukrep je namenjen ohranitvi
habitatnih tipov v ugodnem stanju. Habitatni tipi so geografsko
zaokrožena območja z značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami,
ki tam živijo in so pomembna za ohranitev teh vrst. Varstvo se
stopnjuje na ekološko pomembnih območjih. Le ta so opredeljena
kot območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaradi svojega velikega pomena za ohranitev habitatnih
tipov, ohranitev vrst ter gensko povezanost organizmov. V zakonu
je določeno, da Vlada določa ekološko pomembna območja in
zagotavlja njihovo varstvo z uporabo ukrepov varstva naravnih
vrednot. Ekološko pomembna območja bodq,ludi tvorila ekološko
omrežje, s katerim se bo vzpostavilo omrežje med seboj povezanih
območij, kjer so občutljivi habitatni tipi, ekološko pomembna
območja, habitati mednarodno ogroženih vrst ter selitvene poti
živali. Deli ekološkega omrežja, ki bodo vključeni v evropsko
ekološko omrežje, so opredeljeni kot posebna varstvena območja
in bodo deležni posebnega varstva, ki ga zahtevajo predpisi
Evropske skupnosti. Tudi za varstvo posebnih varstvenih območij
se bodo uporabljali ukrepi varstva, ki so predpisani za varstvo
naravnih vrednot.

Naravne vrednote so lahko v lasti oseb zasebnega in javnega
prava. Prostoživeče vodne rastline in živali so v lasti države na
podlagi ZVO. Za minerale in fosile določa zakon, da so v lasti
države.
Tako za prostoživeče vodne rastline in živali, kakor tudi za minerali
in fosile, je v zakonu določeno, kdaj jih je mogoče pridobiti v
lastnino.
Naloga tega zakona tudi je, da določi, kaj je na področju varstva
naravnih vrednot v izvirni pristojnosti lokalnih skupnosti ter uredi
način varstva naravnih vrednot. V zvezi z ugotovitvijo, kateri deli
narave imajo lastnosti naravne vrednote, kar ugotovi minister s
predpisom, na podlagi strokovnega predloga organizacije, pristojne
za ohranjanje narave, je tudi rešitev, da je to naloga, ki jo mora
opraviti država, saj gre za strokovno visoko specializirano nalogo,
ki zahteva posebna znanja.
Ugotovitev, da ima nek del narave take lastnosti, da se mu podeli
status naravne vrednote odraža odločitev zakonodajalca, da je
ta del narave tako pomemben, da je treba za njegovo varstvo in
ohranitev vzpostaviti poseben javnopravni režim. Ta javnopravni
režim se kaže v različni jakosti, glede na vrednost ali ogroženost
posamezne naravne vrednote. Varstvo je razporejeno glede na

Drugi vsebinski sklop predloga zakona se nanaša na varstvo
naravnih vrednot.
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naloženo obveznost, da je treba upoštevati prepovedi oziroma
omejitve v zvezi z rabo naravne vrednote. Obveznost upoštevanja
je strukturirana tako, da se najprej določajo zgolj usmeritve, ki so
lahko varstvene ali razvojne. Bolj obvezujoči so varstveni režimi,
ki pa lahko v primeru nadaljevanja ogrožanja prerasejo v razloge
za razlastitev. Ti razlogi so lahko vsebinsko utemeljeni s potrebami
varstva naravne vrednote ali izvajanja ter zagotavljanja
dostopnosti do naravne vrednote.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA
Predlagani zakon je sistemske narave in zaradi tega nima
neposrednih finančnih posledic, ki bi se nanašale na konkretna
zavarovanja, razen tistih, ki izhajajo iz obveznosti države, da
ustvari pogoje za izvajanje javne službe ohranjanja narave ter
vseh potrebnih strokovnih ter upravnih dejavnosti, ki so nujne za
izvajanje zastavljenega obsega varstva in nalog, ki izhajajo iz
mednarodno sprejetih ter pričakovanih obveznosti iz predpisov
Evropske skupnosti.

Javnopravni režim naravne vrednote se vključuje v plane in načrte
urejanja prostora ter načrte rabe naravnih dobrin.

Predlagani zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic,
vsekakor pa jih bo povzročil s svojo kasnejšo izvedbo, predvsem
z uveljavitvijo podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi.
Zakon namreč predstavlja sistemsko pravno podlago in
organizacijski instrumentarij za varstvo narave. Na tej podlagi
bodo konkretni programi in ukrepi sprejete politike naravovarstva
pomenili neposredne materialne posledice zakona.

Učinkovitost sistema varstva naravnih vrednot je v veliki meri
odvisna tudi od pozitivnih mehanizmov, s katerimi se brez prisilnih
ukrepov poskuša doseči namen varstva, to so zlasti dejavnosti
ozaveščanja javnosti o pomenu in vlogi varstva, pomoč lastnikom
zemljišč na zavarovanih območjih z nasveti ali tudi s subvencijami
ter ugodnimi posojili. Med ukrepi varstva naravnih vrednot je temu
namenjeno pogodbeno varstvo in varstvo na podlagi pogodbe o
skrbništvu.

Če kljub temu ocenjujemo materialne posledice zakona, potem
lahko taka ocena zajema le tiste, ki jih je možno predvideti že
sedaj. Mednje je možno šteti zagotavljanje sredstev za ustanovitev
in opravljanje dejavnosti javnega zavoda za ohranjanje narave, ki
ga zakon predvideva kot javno službo na tem področju. Ta zavod
bo prevzel naravovarstvene službe, ki so sedaj organizirane v
sedmih regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturne
dediščine in se že financirajo iz državnega proračuna. Delovne
naloge bodo v začetnem obdobju, ki ga ocenjujemo na deset let,
predstavljale pretežno strokovno delo na dokumentiranju habitatov,
raziskavah ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pripravi
strokovnih podlag za ukrepe varstva naravnih vrednot,
ustanavljanje zavarovanih območij ter drugih ukrepov ohranjanja
biotske raznovrstnosti. Javni zavod bo moral izvajati tudi monitoring stanja ohranjenosti narave. Podrobnejše organiziranje
zavoda bo morala rešiti Vlada ob preverjanju vseh obstoječih
možnosti in upoštevanju zahtev po racionalizaciji državne in javne
uprave.

Ohranjanje narave je dejavnost, ki se izvaja v javno korist in ima
zato zakonsko določene posledice, ki so:
• ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot zagotavlja
država, razen varstva naravnih vrednot lokalnega pomena, ki
ga zagotavljajo lokalne skupnosti;
• vzpostavljena je predkupna pravica države do nakupa
nepremičnin na zavarovanih območjih;
• dolžnost dopustiti na svoji lastnini neškodljiv prehod in dolžnost
dopustiti na svoji lastnini opravljanja naravovarstvenih nalog,
zaradi upoštevanja ekološke in socialne funkcije lastnine;
• možnost razlastitve nepremičnin zaradi potreb varstva naravnih
vrednot;
• možnost omejevanja lastninske pravice v zakonsko določenih
primerih, po zakonsko določenih postopkih ter na način določen
z zakonom, zaradi potreb varstva naravnih vrednot na
zavarovanih območjih;
• odškodnina v primerih iz prejšnjih treh alinej se določi tako, da
se upošteva splošna korist ukrepa in, je zato odškodnina
zakonsko omejena.

Posledično bodo povečani tudi stroški Ministrstva za okolje in
prostor, kot resornega organa predvsem zaradi povečanja števila
strokovnih in upravnih delavcev na novih nalogah. Ocenjujemo,
da bo v naslednjem srednjeročnem obdobju treba v ministrstvu
na novo zaposliti od 10 do 15 ljudi. Gre namreč za nekatera
popolnoma nova delovna področja (genetika, varovanje krajine,
evropsko ekološko omrežje, reguliranje mednarodnega trgovanja
z ogroženimi vrstami idr.), ki bodo povezana z delom na pripravi
predpisov ter opravljanju novih strokovno-upravnih nalog.

Tako pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, kakor tudi pri varstvu
naravnih vrednot, je za učinkovitost zakonskih določb bistvenega
pomena vzpostavitev enotne strokovne službe, ki bo poleg
strokovnih nalog varstva opravljala tudi izredno pomembno nalogo
sodelovanja pri sektorskih načrtih gospodarjenja z naravnimi
dobrinami in v postopkih prostorskega in urbanističnega planiranja
ter v postopkih izdajanja dovoljenj za posege v naravo. Enako
seveda velja za zagotavljanje nadzora tako inšpekcijskega, kakor
tudi neposrednega nadzora na terenu.

Predlagatelj ob vsem tem opozarja tudi na izredno pomemben
vidik, katerega zanemarjanje je lahko usodno ob vključevanju v
Evropsko unijo. Z vidika izpolnjevanja določenih zahtev varstva
t.i. prednostnih habitatov, ki so obvezne za države članice
Evropske unije (Smernica Evropske skupnosti za ohranitev
naravnih habitatov ter prostoživeče flore in favne) bomo morali
zavarovati določene tipe habitatov, kar bo nujno za vključevanje
naše države v evropske integracijske procese. V celovitem
pogledu materialnih posledic predlaganega zakona, moramo zato
videti in upoštevati tudi možnosti, ki jih predvideni sistem prinaša
na področje regionalnega razvoja, predvsem z vidika ohranjanja
življenja na podeželju in njegove poselitve. Ohranjanje narave, s
svojim temeljnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost, je možno
uspešno uresničevati le z njenim vključevanjem v druge sektorje,
ob upoštevanju njihovih razvojnih interesov. Pri tem je pomembna
predvsem kmetijska dejavnost. Ohranjanje habitatov in s tem
povezano ustrezno obdelovanje kmetijskih zemljišč, ki v

Financiranje ohranjanja narave bo bremenilo državni proračun
oziroma proračun lokalnih skupnosti za varstvo naravnih vrednot
lokalnega pomena, ker drugih virov razen proračunskih ni moč
predvideti. Ustanovitev posebnega sklada pa iz istega razloga
tudi ne bi bila smiselna.
Zaradi lastništva države na naravnih vrednotah je treba določiti
pravni subjekt, ki bo upravljal s temi stvarmi ter jasno določiti
vsebino in obseg upravljanja. To je nujno še zlasti zaradi tega, ker
bodo na zavarovanih območjih z lastnino države upravljali javni
zavodi ali koncesionarji. V zakonu je predvidena rešitev, da to
nalogo opravlja neposredno ministrstvo, pristojno za ohranjanje
narave.
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specifičnih razmerah slovenskega kmetovanja še obstoja, bo pa
z uveljavitvijo skupne kmetijske politika Evropske skupnosti
izgubilo svoj pomen. Vprašanje nadaljnjih možnosti obstoja je lahko
ena od ključnih rešitev za pomembno število podeželskega
prebivalstva, predvsem v hribovitem in gorskem prostoru in njihov
smisel nadaljnjega dela na takih območjih. To zahteva ustrezno
prestrukturiranje kmetijske politike in predvsem drugačno
materialno podporo takemu načinu kmetovanja, ki je sonaraven
in zagotavlja poleg vrste drugih pozitivnih posledic, tudi ohranjanje
biotske raznovrstnosti ter krajinske pestrosti.

Zato bo z vidika nacionalnega gospodarstva ta zakon prispeval k
takemu regionalnemu razvoju, ki temelji na disperzni poselitvi in
ohranitvi aktivnega prebivalstva na podeželju. V takem sistemu
bodo tudi širša zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski
parki) lahko predstavljala svojstven sistem in način podpiranja
življenja lokalnega prebivalstva v svojih območjih. K takemu
sistemu ohranjanja narave in z njim povezanih programov
kmetijske politike je možno iz sredstev Evropske unije pridobivati
nacionalno pomembna sredstva iz naslova tako subvencioniranja
sonaravnega kmetovanja, kakor tudi varstva habitatov.

4. člen
(naravne vrednote)

II. BESEDILO ČLENOV

(1) Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na
območju Republike Slovenije.
(2) Naravna vrednota je poleg redkega ali dragocenega
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del
žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega
območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.
(3) Naravne vrednote iz prejšnjega odstavka so zlasti geološki
pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in
podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter
drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega
delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z
obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni
osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in
oblikovana narava.
(4) S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji
za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih
procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo ter pogoji
za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot.

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in
sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k
ohranjanju narave.
(2) Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi
se ureja varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst (v
nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste), vključno z
njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi in omogoča
trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja
ohranjanje naravnega ravnovesja.
(3) Sistem varstva naravnih vrednot je sistem, ki določa postopke
in načine podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje
njihovega varstva.
2. člen
(biotska raznovrstnost)

5. člen
(skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti)

(1) Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov.
(2) Raznovrstnost živih organizmov vključuje raznovrstnost
znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost, ter
raznovrstnost ekosistemov.
(3) Biotska raznovrstnost se v naravi ohranja z ohranjanjem
naravnega ravnovesja.

Politike, programi, strategije, načrti razvoja ter ukrepi na
posameznih področjih, ki lahko prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti, morajo na svojih področjih izkazovati in zagotavljati
izvajanje ukrepov, s katerimi prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti.

3. člen
(naravno ravnovesje)

6. člen
(obveznost vključevanja ukrepov)

(1) Naravno ravnovesje je stanje medsebojno uravnoteženih
odnosov in vplivov živih bitij med seboj in z njihovimi habitati.
(2) Naravno ravnovesje je porušeno, ko poseg uniči številčno ali
kakovostno strukturo življenjske združbe rastlinskih ali živalskih
vrst, okrni ali uniči njihove habitate, uniči ali spremeni sposobnosti
delovanja ekosistemov, prekine medsebojno povezanost
posameznih ekosistemov ali povzroči precejšnjo izolacijo
posameznih populacij.

Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva
naravnih vrednot po tem zakonu, se vključujejo v urejanje prostora
ter rabo naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine,
na način, ki ga določa zakon.
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7. člen
(subjekti ohranjanja in varstva)
(1) Fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da prispevajo k
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4. Geotop je del geosfere geološkega, geomorfološkega ali
hidrološkega pomena.
5. Gojitev rastlin je gojenje rastlin domorodnih ali tujerodnih vrst
z namenom pridobivanja hrane, prodaje, za okras, za
industrijske ali zdravilne namene, namene učno-vzgojnega
ali znanstveno-raziskovalnega dela ter zaradi ohranitve vrste.
6. Gojitev živali je gojenje (hranjenje, omogočanje razmnoževanja, križanje) živali domorodnih ali tujerodnih vrst v
prostoru, oddvojenem od narave (ogradi, obori, kletki,
bazenih, koritih in v podobnih prostorih) zlasti z namenom
pridobivanja hrane, lova, prodaje, učno-vzgojnega ali
znanstveno-raziskovalnega dela ter zaradi ohranitve vrste.
7. Habitat (življenjski prostor) je s specifičnimi neživimi in živimi
dejavniki opredeljen prostor vrste oziroma geografsko
opredeljen prostor osebka ali populacije vrste.
8. Naselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem
rastline ali živali te vrste niso bile nikoli prisotne. Naselitev je
lahko izvedena z namenom, da rastline ali živali v novem
ekosistemu živijo ali je nezavedna in je posledica človekovega
malomarnega ravnanja, npr. odmetavanje akvarijskih ali
terarijskih živali v naravo ali omogočanje pobega živali iz
ograjenih prostorov. Vnos živali v prostor za gojitev živali ni
naselitev.
9. Oblikovana narava je del narave, ki ga človek preoblikuje z
namenom vzgoje, izobraževanja, oblikovanja krajinskih
elementov ali katerim drugim namenom in je pomemben zaradi
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Za oblikovano naravo se
štejejo zlasti: drevoredi, botanični vrtovi, alpinetumi in drugi
oblikovani ekosistemi.
10. Odvzem rastline ali živali iz narave je odvzem žive ali mrtve
rastline ali živali iz habitata.
11. Ohranjanje narave je dejavnost, ki se opravlja zaradi ohranitve
biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.
12. Okrnitev narave je stanje narave, ko so zaradi človekove
dejavnosti spremenjeni naravni procesi tako, da je porušeno
naravno ravnovesje ali so uničene naravne vrednote.
13. Poseg v naravo je poseg v okolje, po predpisih o varstvu
okolja.
14. Ponovna naselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v
katerem so bile rastline ali živali te vrste iztrebljene, v
ekosistemu pa še obstajajo približno enaki abiotski in biotski
dejavniki, kot so bili v času pred iztrebitvijo.
15. Populacija je skupina prostorsko in časovno povezanih rastlin
ali živali iste vrste, v kateri se te med seboj križajo.
14. Rastlinska ali živalska vrsta ali podvrsta ali varieteta je tista,
katere osebki - vse razvojne oblike (v nadaljnjem besedilu:
rastline ali živali) lahko živijo prosto v naravi, neodvisno od
človeka in niso nastali z umetnim izborom (odbiranje in gojenje
osebkov z namenom pridobivanja ras domačih živali ali sort
kulturnih rastlin) ali biotehnološkim poseganjem v dedne
zasnove. Cepljivke, glive in lišaji se obravnavajo kot rastlinska
vrsta.
17. Sestavine biotske raznovrstnosti so rastlinske in živalske
vrste, njihov genski material in ekosistemi.
18. Tujerodna (alohtona) rastlinska vrsta je tista, ki jo naseli človek
in pred naselitvijo ni bila prisotna na ozemlju Slovenije.
19. Tujerodna (alohtona) živalska vrsta je tista, ki jo naseli človek
in v biocenozi določenega ekosistema pred naselitvijo ni bila
prisotna.
20. Ugodno stanje rastlinske ali živalske vrste je stanje, ki v
predvidljivi bodočnosti zagotavlja obstoj vrste.
21. Zatočišče za živali je prostor, namenjen za začasno oskrbo
oziroma zdravljenje bolnih ali ranjenih živali, zapuščenih
mladičev, ki sami še niso sposobni preživeti v naravi ter živali,
ki so bile odvzete imetniku zaradi protipravnega zadrževanja
v ujetništvu, nedovoljene trgovine, izvoza, uvoza in zaradi
drugih z zakonom določenih razlogov.

ohranjanju biotske raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote.
(2) Država, lokalne skupnosti ter druge osebe javnega prava so
pri izvajanju nalog iz svojih pristojnosti dolžne upoštevati načela,
cilje in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva
naravnih vrednot, ter pri tem medsebojno sodelovati.
8. člen
(pristojnosti države in lokalnih skupnosti)
(1) Urejanje zadev ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva
naravnih vrednot je v pristojnosti države, razen zadev lokalnega
pomena na področju varstva naravnih vrednot, ki so v pristojnosti
lokalne skupnosti.
(2) Zadeve lokalnega pomena iz prejšnjega odstavka so:
- programiranje in planiranje na področju varstva naravnih vrednot
lokalnega pomena,
- sprejemanje ukrepov varstva naravnih vrednot lokalnega
pomena,
- zagotavljanje lokalnih javnih služb ohranjanja narave,
- popularizacija varstva naravnih vrednot lokalnega pomena.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora država
ukrepati, če je v nevarnosti obstoj naravne vrednote lokalnega
pomena.
9. člen
(ekološka in socialna funkcija lastnine)
(1) Lastnik zemljišča mora dovoliti na svojih zemljiščih neškodljiv
prehod drugim osebam in dopustiti drugo splošno rabo v skladu
z zakonom ter dopustiti na svoji lastnini opravljanje nalog in
ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot (v nadaljnjem besedilu: naravovarstvene naloge).
(2) Pri izvajanju določb tega zakona, so z lastniki izenačeni tudi
drugi uporabniki nepremičnin.
10. člen
(izključitev veljavnosti)
(1) Določbe tega zakona glede dolžnosti ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednotse ne uporabljajo pri
ukrepih za:
- odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali
premoženja,
- reševanje ljudi in premoženja,
- izvajanje nujnih ukrepov obrambe države.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja le za čas trajanja
neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.
(3) Nujni ukrepi obrambe države iz tretje alineje prvega odstavka
tega člena so tisti, katerih opustitev bi lahko bistveno zmanjšala
bojno pripravljenost Slovenske vojske oziroma ogrozila izvajanje
ukrepov za pripravljenost ali mobilizacijo.
(4) Izbere se tisti ukrep iz prvega odstavka tega člena, ki ob
doseganju enakih učinkov najmanj poškoduje naravo.
11. člen
(določitev pojmov)
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Domorodna (avtohtona) živalska ali rastlinska vrsta je tista,
ki je v določenem ekosistemu naravno prisotna; od vrst, ki so
bile iztrebljene se za domorodne štejejo tiste, za katere v
ekosistemu še obstajajo približno enaki biotopski in biotski
dejavniki, kot so bili v času pred iztrebitvijo.
2. Doselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem
rastline ali živali te vrste že živijo.
3. Ekosistem je funkcionalna celota življenjskega prostora
(biotop) in življenjske združbe (biocenoza), katerega
sestavine so v dinamičnem ravnovesju.
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II. OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

17. člen
(naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst)

2.1. Rastlinske in živalske vrste

(1) Naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst je prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko ministrstvo,
pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
dovoli naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst, po izvedenem
postopku presoje tveganja za naravo.
(3) Naseljevanje živali tujerodnih vrst, ki jih je dovoljeno loviti, in
rastlin, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske in gozdarske
dejavnosti, dovoli pristojno ministrstvo, s soglasjem ministrstva,
pristojnega za ohranjanje narave, ob pogoju iz prejšnjega
odstavka.

12. člen
(posebno varstvo države)
Rastline in živali so pod posebnim varstvom države.
13. člen
(pridobitev v lastnino)
Žival ali vodna rastlina, ki je odvzeta iz narave, postane last
tistega, ki jo odvzame iz narave za namene in pod pogoji, ki jih
določa zakon.

18. člen
(doselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst)

14. člen
(splošni varstveni režim)

(1) Doseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst mora biti spremljano
in nadzorovano.
(2) Fizična ali pravna oseba mora obvestiti ministrstvo o
nameravani doselitvi rastlin ali živali tujerodnih vrst.
(3) Odločba, s katero se doselitev prepove, se izda na podlagi
izvedenega postopka presoje tveganja za naravo.
(4) Če ministrstvo v 30 dneh od prejema popolne vloge o zahtevi
ne odloči, se šteje, da z doselitvijo ne soglaša.
(5) Vlogi mora predlagatelj priložiti tudi ugotovitve izvedenega
postopka presoje tveganja za naravo.
(6) Za doseljevanje rastlin, ki se uporabljajo pri opravljanju
kmetijske in gozdarske dejavnosti, se določbe tega člena ne
uporabljajo.
(7) Za spremljanje in nadzorovanje doseljevanja živali, ki jih je
dovoljeno loviti, skrbi pristojno ministrstvo na način iz tega člena.

(1) Rastlinsko ali živalsko vrsto je prepovedano iztrebiti.
(2) Zniževati število rastlin ali živali posameznih populacij, ožati
njihove habitate ali slabšati njihove življenjske razmere do take
mere, da je vrsta ogrožena, je prepovedano.
(3) Rastline ali živali je prepovedano namerno, brez opravičljivega
razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati.
(4) Habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst je prepovedano
namerno, brez opravičljivega razloga uničiti ali poškodovati,
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, je dovoljeno
loviti živali lovnih in ribolovnih vrst v skladu s predpisi, ki urejajo
lov in ribolov ter opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost v
skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo in gozdarstvo ter odvzemati
iz narave rastline ali živali za namene, dovoljene z zakonom.
(6) Razlog za dejanje iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
je opravičljiv, če ima dejanje koristno posledico in je družbeno
sprejemljivo.

19. člen
(zadrževanje v ujetništvu)

15. člen
(posegi in dejavnosti)

(1) Živali domorodnih in tujerodnih vrst je prepovedano zadrževati
v ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne
oskrbe.
(2) Fizične ali pravne osebe, ki pridobijo velike sesalce, ptiče in
plazilce ter živali vrst, ki so določene v ratificiranih mednarodnih
pogodbah, z namenom zadrževanja v ujetništvu, so dolžne o tem
obvestiti ministrstvo v 30 dneh po pridobitvi živali.
(3) Minister predpiše bivalne razmere in oskrbo iz prvega
odstavka tega člena ter živalske vrste, za katere velja obveznost
iz prejšnjega odstavka in postopek priglasitve.

(1) Vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij
rastlinskih ali živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in
tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja
vrste.
(2) Minister, pristojen za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu:
minister), predpiše v soglasju s pristojnim ministrom, za rastlinske
ali živalske vrste ali za habitate njihovih populacij najmanj moteč
način in pogoje poseganje v naravo iz prejšnjega odstavka, ter
časovno omeji posege v habitate populacij živalskih vrst v času,
ki sovpada z njihovimi življenjsko pomembnimi obdobji.

20. člen
(zadrževanje v ujetništvu za oglede obiskovalcev)

16. člen
(trajnostna raba rastlinskih ali živalskih vrst)

(1) Fizična ali pravna oseba, ki namerava zadrževati živali
domorodnih ali tujerodnih vrst v ujetništvu, z namenom
prikazovanja javnosti v živalskih vrtovih, akvarijih, terarijih ali
podobnih prostorih, mora pridobiti dovoljenje ministrstva.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, Če prosilec dokaže,
da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena in da
se bo osebke prikazovalo v okolju, ki je prilagojeno naravnim
razmeram v habitatu in ne izkrivlja dejstev o biologiji živalske
vrste.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko izjemoma
dovoli zadrževanje živali domorodnih ali tujerodnih vrst v
ujetništvu, z namenom prikazovanja javnosti, če so izpolnjeni
samo pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(1) Če se raba rastlin ali živali odvija na podlagi načrtov, se
trajnostna raba rastlinskih in živalskih vrst zagotavlja tako, da se
v načrtih upoštevajo ekosistemske in biogeografske značilnosti
vrste ali populacije, ki so pomembne za ohranitev ugodnega stanja
vrste.
(2) Konkretni poseg v populacije rastlinskih ali živalskih vrst mora
izhajati iz načrta iz prejšnjega odstavka in se lahko izvede na
način in pod pogoji, ki jih določa zakon.
(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)
predpiše pogoje trajnostna rabe rastlin ali živali, ki se ne odvija na
podlagi načrtov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če način ali obseg rabe rastlin ali živali neposredno ogroža
ugodno stanje vrste, minister rabo omeji ali prepove.
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21. člen
(gojitev živali)

zlasti:
1. ravnanje v zvezi z odvzemom iz narave, gojenjem,
prenašanjem, naseljevanjem, ponovnim naseljevanjem in
doseljevanjem, zadrževanjem živali v ujetništvu, trgovino,
raziskovanjem živali, ravnanjem z mrtvimi živalmi ter
preparatorstvom;
2. ravnanje v zvezi z odvzemom rastlin iz narave, gojenjem,
naseljevanjem, ponovnim naseljevanjem in doseljevanjem,
trgovino, raziskovanjem in načinom nabiranja rastlin ter
dovoljenimi količinami nabiranja;
3. ravnanje v zvezi s trgovino, uvozom, izvozom ali tranzitom
rastlin ali živali;
4. postopek odvzema rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki ogrožajo
domorodne vrste.

(1) Fizična ali pravna oseba, ki namerava gojiti živali domorodnih
ali tujerodnih vrst, mora pridobiti dovoljenje ministrstva.
(2) Minister določi živalske vrste, za katere ni treba pridobiti
dovoljenja za gojitev živali, ker ne ogrožajo domorodnih živalskih
vrst.
(3) Če je za gojitev živali iz prvega odstavka tega člena treba
pridobiti dovoljenje tudi po drugem zakonu, se ne glede na določbo
prvega odstavka tega člena to dovoljenje izda po drugem zakonu
in ob soglasju ministrstva.
(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena za živali tujerodnih
vrst se izda po izvedenem postopku presoje tveganja za naravo.
(5) Fizična ali pravna oseba lahko pridobi dovoljenje iz prvega in
četrtega odstavka tega člena, če izkaže, da so izpolnjeni pogoji
izolacije prostora za gojitev živali od stičnega ekosistema in če je
prostor za gojitev povezan s stičnim ekosistemom preko naprav,
ki blažijo negativne vplive.
(6) Minister predpiše, kdaj so izpolnjeni pogoji izolacije prostora
za gojitev iz prejšnjega odstavka.
(7) V primeru iz četrtega odstavka tega člena se izda predpis iz
prejšnjega odstavka v soglasju z ministrom, pristojnim za izdajo
dovoljenja.

25. člen
(dovoljenje ministrstva)
(1) Ministrstvo dovoli izvoz, uvoz ali tranzit rastlin ali živali, njihovih
delov ter izdelkov iz rastlin ali živali, glede na določitev rastlinskih
in živalskih vrst v ratificiranih mednarodnih pogodbah.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za tranzit
ni potrebno, če tako določajo ratificirane mednarodne pogodbe.
26. člen
(varstvo mednarodno varovanih vrst)

22. člen
(gojitelj živali)

(1) Ugodno stanje rastlinskih ali živalskih vrst, ki so varovane na
podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, se zagotavlja z varstvom
njihovih habitatov in z varstvenim režimom, ki ga določi Vlada s
predpisom iz 81. člena tega zakona.
(2) Stanje vrste je ugodno, če sta razširjenost vrste in številčnost
populacij v okviru naravnih nihanj in ne kažeta dolgoročnega
trenda zmanjševanja in so habitati populacij vrste dovolj veliki, da
zagotavljajo dolgoročno ohranitev populacij.
(3) Vlada predpiše smernice za ohranitev ugodnega stanja
habitatov vrst iz prvega odstavka tega člena, ki se morajo obvezno
upoštevati pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.

(1) Gojena žival je v lasti osebe, ki jo goji v skladu z zakonom.
(2) Gojena žival mora biti označena na predpisan način.
(3) Lastnik gojene živali mora skrbeti, da živali ne pobegnejo v
naravo.
(4) Za škodo, ki jo povzročijo gojene živali, je lastnik odgovoren
ne glede na krivdo.
(5) Pobeg gojenih živali v naravo se glede možnih škodljivih
posledic šteje kot okmitev narave.
(6) Minister v soglasju s pristojnim ministrom iz tretjega odstavka
prejšnjega člena predpiše način označevanja živali iz drugega
odstavka tega člena
;o «nv

27. člen
(tehnično spremenjene rastline in živali)

23. člen
(trgovina z živimi živalmi)

(1) Tehnično spremenjene rastline ali živali so, vključno s
transgenimi rastlinami ali živalmi, tiste rastline ali živali, ki nastanejo
z vnosom, zamenjavo ali odvzemom enega ali več segmentov
DNA v dedno zasnovo celic oziroma iz nje in to spremembo
prenašajo na potomce.
(2) Tehnično spremenjene rastline in živali se obravnavajo kot
rastline ali živali tujerodnih vrst po določbah tega zakona.

(1) Fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost z
živimi živalmi domorodnih ali tujerodnih vrst, mora zagotoviti
ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo za živali ter voditi
evidenco o trgovini z živalmi.
(2) Bivalne razmere in oskrba se določijo v predpisu iz tretjega
odstavka 19. člena tega zakona.
(3) Evidenca o trgovini z živalmi Iz prvega odstavka tega člena
vsebuje ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične
osebe ali firmo in sedež pravne osebe, od katere je bila žival
pridobljena, izvor živali, čas nakupa in prodaje ter Ime, priimek In
naslov stalnega prebivališča fizične osebe ali firmo in sedež
pravne osebe, ki je žival kupila.
(4) Evidenca iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja samo za
namene nadzora nad opravljanjem trgovinske dejavnosti z živimi
živalmi.
(5) Minister predpiše podrobnejšo vsebino evidence o trgovini z
živalmi Iz prvega odstavka tega člena ter določi časovno
obveznost vodenja evidenc.
(6) Določbe tega člena se ne nanašajo na trgovino z živimi živalmi,
ki so namenjene prehrani.

28. člen
(postopek presoje tveganja za naravo)
(1) Dovoljenje Iz drugega in tretjega odstavka 17. člena, tretjega
odstavka 18. člena, in prvega in tretjega odstavka 21. člena tega
zakona se izda na podlagi opravljenega postopka presoje tveganja
za naravo, s katerim se ugotovi, da poseg v naravo ne bo ogrozil
naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti.
(2) Postopek presoje tveganja za naravo Iz prejšnjega odstavka
opravi usposobljena pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti
minister.
(3) Minister predpiše podrobnejše pogoje In način preizkušanja
ter pogoje za pridobitev in način pridobivanja pooblastila.
(4) Stroški opravljanja postopka presoje tveganja za naravo
bremenijo osebo, ki želi pridobiti dovoljenje Iz prvega odstavka
tega člena.

24. člen
(pravila varstva)
Vlada predpiše podrobnejši način varstva rastlinskih ali živalskih
vrst ter varstvo drugih vrst živih organizmov In pri tem uredi
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2.2. Genski material

1. območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali
dobro ohranjeni, kjer so habitati ogroženih ali endemičnih
rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno
pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali, ki
drugače prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti,
2. območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki
pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega ravnovesja s
tem, da so glede na ostala ekološko pomembna območja
uravnoteženo biogeografsko razporejena in tvorijo ekološko
omrežje,
3. habitati vrst iz 26. člena tega zakona,
4. selitvene poti živali in
5. območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij
rastlinskih ali živalskih vrst.
(3) Ekološko omrežje je sistem med seboj povezanih ali približanih
ekološko pomembnih območij, ki z uravnoteženo biogeografsko
razporejenostjo pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega
ravnovesja in s tem biotske raznovrstnosti.
(4) Vlada določi ekološko pomembna območja in zagotavlja
njihovo varstvo z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi
zakona.
(5) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve,
določeni v aktih, izdanih na podlagi prejšnjega odstavka, so
obvezno izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin.

29. člen
(genske banke)
(1) Genske banke so nadzorovane ali gojene populacije ali deli
živali in rastlin, zlasti semena, trosi, spolne celice in drugi biološki
materiali, ki se upravljajo za namene ohranjanja vrst oziroma
njihovih genskih skladov.
(2) Biološki material so mikroorganizmi, molekule in fragmenti
DNA, virusi, tkivne in celične kulture, ki se deponira za namene
patentnega postopka.
(3) Strokovno usposobljene pravne ali fizične osebe vzpostavljajo
in upravljajo z genskimi bankami na podlagi pooblastila.
(4) Minister predpiše kriterije za strokovno usposobljenost iz
prejšnjega odstavka in podeli pooblastilo po opravljenem javnem
razpisu.
(5) Odvzem vzorcev biološkega materiala iz narave za genske
banke ne sme ogrožati obstoja ekosistemov ali populacij vrst v
njihovih habitatih.
(6) Vlada predpiše pravila ravnanja za odvzem biološkega
materiala iz narave ter z genskimi bankami in biološkim materialom
v genskih bankah.
30. člen
(raba genskega materiala)

33. člen
(posebno varstveno območje)

(1) Genski material je del rastline, živali ali mikroorganizma, ki
vsebuje enote dednosti.
(2) Genski material se rabi skladno s predpisi o rabi naravnih
dobrin, če zakon ne določa drugače.
(3) Odvzem genskega materiala iz narave zaradi rabe ne sme
ogrožati obstoja ekosistemov ali populacij vrst v njihovih habitatih.
(4) Vlada predpiše pravila ravnanja pri odvzemu genskega
materiala iz narave ter načine in pogoje rabe genskega materiala.

(1) Posebno varstveno območje je ekološko pomembno območje,
ki je na ozemlju Evropskih skupnosti pomembno za ohranitev ali
doseganje ugodnega stanja vrst, njihovih habitatov in habitatnih
tipov.
(2) Vlada določi posebna varstvena območja in zagotavlja njihovo
varstvo z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi zakona.
(3) Pravila ravnanja, varstveni režimi ali razvojne usmeritve,
določeni v aktih, izdanih na podlagi prejšnjega odstavka, so
obvezno izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin.
(4) Zaradi varstva posebnih varstvenih območij in izboljšave
povezanosti ekološkega omrežja se ohranjajo oziroma razvijajo
tiste značilnosti krajine, ki so najbolj pomembne za ohranitev
ugodnega stanja vrst Iz 26. člena tega zakona.
(5) Na način iz drugega odstavka tega člena se zagotavlja tudi
varstvo drugih območij, pomembnih za ohranjanje narave, ki ga
zahtevajo ratificirane mednarodne pogodbe.

2.3. Ekosistemi
31. člen
(varstvo habitatnih tipov)
(1) Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko
zaključena enota ekosistema.
(2) Ugodno stanje habitatnega tipa je stanje, ki v predvidljivi
bodočnosti zagotavlja obstoj habitatnega tipa, vključno z naravnimi
procesi.
(3) Ohranjanje habitatnih tipov v ugodnem stanju prispeva k
ohranjanju ekosistemov.
(4) Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna razširjenost
habitatnega tipa in območij, ki jih posamezen habitatni tip znotraj
te razširjenosti pokriva, splošna in stabilna, če struktura
habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba zagotavljajo
samoohranitveno sposobnost, če v predvidljivi prihodnosti niso
znani procesi, ki bi lahko poslabšali strukturo in funkcijo
habitatnega tipa in s tem ogrozili njegovo samoohranitveno
sposobnost ali če je zagotovljeno ugodno stanje značilnih vrst
habitatnega tipa.
(5) Vlada določi vrste habitatnih tipov in predpiše smernice za
ohranitev habitatnih tipov v ugodnem stanju, ki se obvezno
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.

34. člen
(evidenca)
(1) Na podlagi aktov, ki se nanašajo na ohranjanje ekosistemov
in so izdani na podlagi 32. in 33. člena tega zakona, se vodijo
evidence območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
(2) Podatki, ki se nahajajo v evidenci, so dostopni javnosti.
(3) V evidenci se nahajajo vsi podatki, razen tistih za katere
zakon določi, da niso dostopni javnosti zaradi ohranjanja biotske
raznovrstnosti.
(4) Evidence iz prvega odstavka tega člena vzpostavi in vodi
organizacija, pristojna za ohranjanje narave, na podlagi javnega
pooblastila.
(5) Minister podrobneje določi vsebino in način vodenja evidence.
35. člen
(krajina)

32. člen
(ekološko pomembno območje)

(1) Krajina je prostorsko zaključen del narave, ki ima zaradi
značilnosti žive in nežive narave ter delovanja človeka določeno
razporeditev krajinskih struktur.
(2) Krajinska pestrost je prostorska strukturiranost naravnih in
antropogenih krajinskih elementov.

(1) Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa,
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
(2) Ekološko pomembna območja iz prejšnjega odstavka so:
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(3) Ohranja, razvija in ponovno vzpostavlja se krajinska pestrost
in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
(4) Posegi v prostor se načrtujejo in izvajajo tako, da se prednostno
ohranjajo značilnosti krajine iz prejšnjega odstavka in krajinska
pestrost.
(5) Vlada določi značilnosti krajine in krajinsko pestrost, ki je
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter smernice za
ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini, ki so obvezna usmeritev
za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin.

obvezno izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin.
39. člen
(register naravnih vrednot)
(1) Register naravnih vrednot (v nadaljnjem besedilu: register) je
zbirka podatkov o naravnih vrednotah.
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena se v
register vpisujejo tudi podatki o zavarovanju naravnih vrednot in
podatki o lastnikih zemljišč na zavarovanih območjih.
(3) Podatki o lastniku iz prejšnjega odstavka vsebujejo: ime in
priimek lastnika, rojstne podatke ter podatke o njegovem stalnem
prebivališču.
(4) Register vodi organizacija, pristojna za ohranjanje narave, na
podlagi javnega pooblastila.
(5) Podatki iz registra so dostopni javnosti, razen če minister za
naravno vrednoto, določeno v predpisu iz tretjega odstavka 37.
člena tega zakona določi, da podatki o legi naravne vrednote
zaradi njenega varovanja, niso dostopni javnosti.
(6) Minister predpiše podrobnejše podatke, ki se vodijo o naravnih
vrednotah in način vodenja registra.

36. člen
(območja strnjene poselitve)
(1) Na območjih strnjene poselitve se biotska raznovrstnost
ohranja tako, da se:
- omogoča povezanost habitatov na območjih strnjene poselitve
z naravo zunaj teh območij, če je to tehnično izvedljivo in ne
zahteva nesorazmernih stroškov,
- ohranja zelene površine, drevesa, skupine dreves, stoječe in
tekoče vode in druge življenjske prostore,
■ se ob gradnji objektov in naprav uporablja takšne tehnične
rešitve, ki niso past ali ovira za živali oziroma se jih po gradnji,
če se kot take izkažejo, z dodatnimi ukrepi odpravlja.
(2) Minister v soglasju s pristojnim ministrom predpiše za
rastlinske ali živalske vrste ali za habitate njihovih populacij na
območjih strnjene poselitve, načine in pogoje poseganja v naravo,
ki ustrezajo zahtevam iz prejšnjega odstavka.

40. člen
(lastnina in obveznost splošnega varstva)
(1) Naravne vrednote so lahko v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter
v lasti države ali lokalne skupnosti.
(2) Nihče ne sme ravnati z naravnimi vrednotami tako, da ogrozi
njihov obstoj.
41. člen
(ogledovanje in obiskovanje)

Ml. VARSTVO NARAVNIH VREDNOT
3.1. Pridobitev statusa

(1) Naravna vrednota se sme ogledovati in obiskovati na način,
ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in izvajanja varstva.
(2) Ogledovanje in obiskovanje naravne vrednote je dovoljeno
vsem pod enakimi pogoji, v skladu s tem zakonom.
(3) Če bi ogledovanje ali obiskovanje naravne vrednote lahko
povzročilo nevarnost za ohranjanje naravne vrednote, se ne glede
na določbo prejšnjega odstavka, v predpisu ministra iz tretjega
odstavka 37. člena tega zakona, določi prepoved ali omejitev
ogledovanja ali obiskovanja naravne vrednote ali njenega dela.
(4) Minister predpiše podrobnejše pogoje in način ureditve
naravnih vrednot za ogledovanje in obiskovanje.

37. člen
(pridobitev statusa)
(1) Naravne vrednote so državnega ali lokalnega pomena.
(2) Vlada določi vrste naravnih vrednot in varstvene ter razvojne
usmeritve za njihovo varstvo.
(3) Minister določi naravne vrednote in jih razvrsti na naravne
vrednote državnega ali lokalnega pomena ter predpiše
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravne
vrednote.
(4) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, po opravljenem
evidentiranju in vrednotenju delov narave, pripravi strokovni
predlog določitve naravnih vrednot in razvrstitve naravnih vrednot
na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena, glede na
izpolnjevanje strokovnih meril vrednotenja primerjalno za celo
državo.
(5) Če se vsebina predpisa iz tretjega odstavka tega člena nanaša
na kulturno krajino ali spomenike oblikovane narave, zavarovane
na podlagi zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine, se
varstvene in razvojne usmeritve naravnih vrednot določijo v
soglasju z ministrom, pristojnim za kulturno dediščino.

42. člen
(dovoljenje)
(1) Ministrstvo dovoli ureditev naravne vrednote za ogledovanje
in obiskovanje.
(2) Fizična ali pravna oseba mora vlogi za pridobitev dovoljenja iz
prejšnjega odstavka priložiti dokazilo o pravnem naslovu za
uporabo zemljišč, potrebnih za ureditev ogledovanja in obiskovanja
naravne vrednote.
(3) V dovoljenju se na podlagi predpisa iz četrtega odstavka
prejšnjega člena določijo pogoji, pod katerimi je ogledovanje in
obiskovanje naravne vrednote dovoljeno ter način ureditve
ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote.

38. člen
(vsebina predpisa)
(1) Minister določi s predpisom iz tretjega odstavka prejšnjega
6'ena za vsako naravno vrednoto:
1. ime naravne vrednote;
2. razvrstitev na naravno vrednoto državnega ali lokalnega
pomena;
3. kratko oznako naravne vrednote;
4. opredelitev vrste;
5. geografsko opredelitev lokacije naravne vrednote;
6. varstvene in razvojne usmeritve.
(2) Varstvene in razvojne usmeritve iz prejšnjega odstavka so
29. oktober 1998

43. člen
(koncesija)
(1) Za rabo naravne vrednote, ki je v lasti države ali lokalne
skupnosti, se podeli koncesija.
(2) Koncesijo za rabo naravne vrednote, ki je v lasti države,
podeli država.
(3) Koncesijo za rabo naravne vrednote, ki je v lasti lokalne
skupnosti, podeli lokalna skupnost.
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(3) Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sklene ministrstvo ali
pristojen organ lokalne skupnosti.

(4) Za podelitev koncesije se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja podelitev koncesije na naravnih dobrinah.
(5) Usposobljenost fizične ali pravne osebe za rabo naravne
vrednote, ki je predmet koncesije iz prvega odstavka tega člena,
se ugotavlja na podlagi mnenja organizacije, pristojne za ohranjanje
narave.
(6) V aktu o podelitvi koncesije se določi tudi način ureditve naravne
vrednote za ogledovanje in obiskovanje.

48. člen
(pogodba o skrbništvu)
(1) Na podlagi opravljenega javnega razpisa se sklene pogodba
o varstvu naravne vrednote (v nadaljnjem besedilu: pogodba o
skrbništvu) z osebo, ki ni lastnik naravne vrednote ali
nepremičnine na zavarovanem območju.
(2) Fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje in sklene
pogodbo iz prejšnjega odstavka, je skrbnik naravne vrednote.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
ministrstvo ali pristojni organ lokalne skupnosti sklene pogodbo
brez javnega razpisa z osebo javnega prava, ki je ustanovljena z
namenom varstva naravnih dobrin.

44. člen
(splošna in posebna raba po drugih predpisih)
(1) Splošna raba naravnega vira ali naravnega javnega dobra, ki
je hkrati tudi naravna vrednota se lahko izvaja tako, da ne ogroža
obstoja naravne vrednote in ne ovira izvajanja njenega varstva.
(2) Varstvene in razvojne usmeritve ter varstveni režimi naravnih
vrednot so sestavni del pogojev za posebno rabo naravnih virov
ali naravnega javnega dobra in so sestavni del dovoljenj ali koncesij
za posebno rabo.
(3) Dovoljenje za posebno rabo ali akt o podelitvi koncesije, ki ni
izdan v skladu s prejšnjim odstavkom, je ničen.

49. člen
(zavarovanje)
(1) Naravne vrednote se zavarujejo z aktom o zavarovanju
naravne vrednote (v nadaljnjem besedilu: akt o zavarovanju),
kadar varstva ni mogoče zagotoviti z ukrepi iz prejšnjih dveh
členov.
(2) Akt o zavarovanju določa zlasti:
1. naravno vrednoto, z njenim obsegom in sestavinami;
2. namen zavarovanja;
3. pravila ravnanja oziroma varstveni režim in razvojne
usmeritve;
4. določitev načina opravljanja nalog, potrebnih za zagotovitev
namena zavarovanja.
(3) Z aktom iz prvega odstavka tega člena se lahko ustanovi tudi
zavarovano območje ene ali več naravnih vrednot (v nadaljnjem
besedilu: zavarovano območje).
(4) Akt o zavarovanju naravne vrednote iz prvega odstavka tega
člena sprejme Vlada ali pristojni organ lokalne skupnosti.

3.2. Ukrepi varstva naravnih vrednot
45. člen
(ukrepi varstva naravnih vrednot)
(1) Zaradi varstva naravnih vrednot ali zaradi ohranitve naravnih
procesov ter določitve načina izvajanja varstva naravnih vrednot,
izvajajo država in. lokalne skupnosti ukrepe varstva naravnih
vrednot.
(2) Ukrepi varstva naravnih vrednot so pogodbeno varstvo,
zavarovanje, začasno zavarovanje in obnovitev.
(3) Država izvaja ukrepe iz prejšnjega odstavka za varstvo
naravnih vrednot državnega pomena.
(4) Lokalna skupnost izvaja ukrepe varstva iz drugega odstavka
tega člena za varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena.
(5) Vrsto ukrepa iz drugega odstavka tega člena, ki naj se izvede,
predlaga državi ali lokalni skupnosti organizacija, pristojna za
ohranjanje narave.

50. člen
(omejitev dejavnosti ali rabe)
(1) Z aktom o zavarovanju in z aktom o začasnem zavarovanju
se lahko omeji dejavnost ali raba v zvezi z naravno vrednoto ali
nepremičnino na zavarovanem območju.
(2) Dejavnost ali raba iz prejšnjega odstavka se lahko omeji le v
taki meri, kot je to neizogibno potrebno zaradi ohranitve naravne
vrednote, izvajanja njenega varstva ali obnovitve naravne
vrednote, v obsegu in na način, ki je določen v 64., 65., 66. in 68.
členu tega zakona.
(3) Strokovni predlog izbire načina in obsega omejitve dejavnosti
ali rabe pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pred
sprejetjem akta o zavarovanju.
(4) Če je zaradi omejitev iz prvega odstavka tega člena lastnik
naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju
oškodovan, je upravičen do odškodnine po določbah tega zakona.

46. člen
(nadomestno ukrepanje države)
(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka prejšnjega člena,
lahko država izvede ukrep varstva za naravno vrednoto lokalnega
pomena namesto lokalne skupnosti, če je naravna vrednota
ogrožena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka nosi morebitne stroške
ukrepa varstva za naravno vrednoto lokalnega pomena lokalna
skupnost.
(3) Če lokalna skupnost ne zagotovi sredstev za plačilo stroškov
iz prejšnjega odstavka, se sredstva zagotovijo iz sredstev države,
ki so namenjena lokalni skupnosti za sredstva finančne izravnave.

51. člen
(začasno zavarovanje)

47. člen
(pogodba o varstvu)

(1) Za dele narave, za katere je upravičeno domnevati, da imajo
lastnosti, zaradi katerih bodo določeni za naravne vrednote, lahko
vsakdo predlaga začasno zavarovanje.
(2) Akt o začasnem zavarovanju se sprejme zlasti takrat, ko
obstaja nevarnost, da bo del narave, ki ima lastnosti iz prejšnjega
odstavka, poškodovan ali uničen.
(3) Z aktom iz prejšnjega odstavka se, ob smiselni uporabi določb
49. in 53. člena tega zakona, poleg obsega, pogojev in ukrepov
zavarovanja, določi tudi obdobje, v katerem velja začasno
zavarovanje, ki ne sme biti daljše od dveh let.
(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena se vloži pri ministru, ki

(1) Če se varstvo naravne vrednote lahko zagotovi s sklenitvijo
pogodbe, se sklene pogodbo o varstvu naravne vrednote z
lastnikom naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem
območju.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi zlasti:
- naravna vrednota, ki je predmet pogodbenega varstva,
- opustitve ali aktivnosti lastnika, s katerimi se doseže namen
varstva naravne vrednote in
- višina sredstev za opustitve ali aktivnosti lastnika iz prejšnje
alinee.
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55. člen
(ustanovitelj zavarovanega območja)

začasno zavaruje dele narave, za katere je upravičeno
domnevati, da imajo lastnosti, zaradi katerih bodo določeni za
naravne vrednote državnega pomena, ko pridobi strokovno
mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
(5) Če je iz strokovnega mnenja razvidno, da ima del narave
lastnosti iz prvega odstavka tega člena in da gre za naravne
vrednote lokalnega pomena, sprejme akt o začasnem
zavarovanju pristojni organ lokalne skupnosti.
(6) Če se akt o začasnem zavarovanju nanaša na kulturno krajino
ali spomenike oblikovane narave, zavarovane na podlagi zakona,
ki ureja varstvo kulturne dediščine, se varstvene in razvojne
usmeritve ter varstveni režimi določijo v soglasju z ministrom,
pristojnim za kulturno dediščino.

(1) Zavarovano območje ustanovi Vlada ali pristojni organ ene ali
več lokalnih skupnosti skupaj (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ustanovi narodni
park iz 69. člena tega zakona in zavarovano območje, ki je
izjemnega pomena za državo ali velikega mednarodnega pomena,
Državni zbor Republike Slovenije z zakonom.
56. člen
(odnos med zavarovanimi območji)
(1) Zavarovana območja, ki jih ustanovi država in zavarovana
območja, ki jih ustanovi lokalna skupnost, se lahko prekrivajo.
(2) Če se zavarovana območja iz prejšnjega odstavka med seboj
prekrivajo, ukrepi varstva ne smejo biti med seboj v nasprotju.
(3) Na zavarovanih območjih, ki se med seboj prekrivajo, skrbi
za upravljanje zavarovanih območij država.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko država in
lokalna skupnost glede na velikost zavarovanih območij, ki se
prekrivajo, dogovorita drugače.

52. člen
(obnovitev)
(1) Poškodovane ali uničene naravne vrednote se lahko obnovijo.
(2) Vlada sprejme odločitev o obnovitvi naravne vrednote
državnega pomena, določi potrebne ukrepe in vire financiranja.
(3) Pristojni organ lokalne skupnosti sprejme odločitev iz
prejšnjega odstavka za obnovitev naravne vrednote lokalnega
pomena.
(4) Za izvedbo obnovitve se smiselno uporabijo določbe o sanaciji
iz zakona, ki ureja varstvo okolja.

57. člen
(seznanitev javnosti)
(1) Ustanovitelj mora pred sprejemom akta o zavarovanju
seznaniti javnost z vsebino osnutka akta o ustanovitvi ožjega
zavarovanega območja.
(2) Osnutek akta o zavarovanju se objavi vsaj v enem javnem
glasilu, ki vsebuje tudi naznanilo o tem, kje si lahko zainteresirani
ogledajo kartografsko in drugo dokumentacijo v zvezi s
predlaganim zavarovanjem, koliko časa bo dokumentacija na
vpogled, rok za sprejemanje pripomb ter navedbo organa, ki
sprejema pripombe.
(3) Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti krajši od 30 dni.

3.3. Zavarovana območja
53. člen
(zavarovana območja)
(1) Akt o zavarovanju, s katerim se ustanovi zavarovano območje,
določa poleg vsebin iz drugega odstavka 49. člena tega zakona
tudi:
1. meje zavarovanega območja;
2. vrsto zavarovanega območja;
3. določitev načina izvajanja javne službe upravljanja z
zavarovanim območjem;
4. morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja.
(2) Pri določanju vrste zavarovanega območja iz 2. točke
prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi merila in kriteriji
mednarodnih organizacij za ohranjanje narave, katerih članica je
Republika Slovenija.
(3) Z aktom o zavarovanju se lahko določi, da izvaja upravljalec
poleg nalog iz 132. člena tega zakona tudi naloge upravljanja z
območji, ki se nahajajo v zavarovanem območju in so varovana
na podlagi drugih predpisov.
(4) Zavarovana območja so ožja zavarovana območja in širša
zavarovana območja.
(5) Ožja zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi
naravni rezervat in naravni rezervat.
(6) Širša zavarovana območja so: narodni, regijski in krajinski
park.
(7) Z aktom iz prvega odstavka tega člena se lahko določi vplivno
območje, ki je zunaj zavarovanega območja in predpiše varstvene
usmeritve za tako rabo tega območja, ki ne ogroža zavarovanega
območja.

58. člen
(javna predstavitev)
(1) Ustanovitelj seznani javnost z osnutkom akta o zavarovanju,
s katerim se ustanavlja širše zavarovano območje, na javni
predstavitvi.
(2) Javna predstavitev se opravi z javno obravnavo in z javno
predstavitvijo razlogov za zavarovanje, osnutka akta o
zavarovanju in kartografske dokumentacije.
(3) Javna obravnava in javna predstavitev se opravi za vse
lokalne skupnosti, ki se nahajajo na območju, predvidenem za
zavarovanje, na enem mestu.
(4) Javna predstavitev mora trajati najmanj 60 dni.
(5) Iz gradiva, na podlagi katerega se ustanovitelj odloči za
sprejem akta o zavarovanju, mora biti razviden potek javne
obravnave, dane pripombe na javni obravnavi in v času javne
predstavitve ter strokovna stališča do danih pripomb.
59. člen
(upravljanje)
(1) Upravljanje z zavarovanim območjem je opravljanje nalog
varstva naravnih vrednot in nalog, ki so potrebne za izpolnitev
namena, zaradi katerega je bilo območje zavarovano, in so
določene v aktu o zavarovanju.
(2) V skladu z aktom o zavarovanju lahko ustanovitelj sam
neposredno upravlja z zavarovanim območjem v režijskem obratu,
ustanovi v ta namen javni zavod ali podeli koncesijo za upravljanje.
(3) Upravljanje z zavarovanim območjem se izvaja na podlagi
načrta upravljanja z zavarovanim območjem, če je v aktu o
zavarovanju tako določeno.

54. člen
(posegi in dejavnosti)
(1) Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo
izvajati v skladu s predpisanimi pravili ravnanja iz prvega odstavka
prejšnjega člena in z načrtom upravljanja, če je le ta predpisan.
(2) Varstveni režim, razvojne usmeritve in druge vsebine iz akta
o zavarovanju se podrobneje opredelijo v načrtu upravljanja iz
60. člena tega zakona.
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60. člen
(načrt upravljanja)

63. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Načrt upravljanja z zavarovanim območjem je programski
akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja
varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter
podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na
zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega
prebivalstva.
(2) Na podlagi akta o zavarovanju sprejme načrt upravljanja z
zavarovanim območjem organ, ki je sprejel akt o zavarovanju.
(3) Načrt upravljanja z zavarovanim območjem, ki ga je ustanovila
država, sprejme Vlada z uredbo.
(4) Lokalne skupnosti na zavarovanem območju sodelujejo v
postopku sprejemanja načrta upravljanja iz prejšnjega odstavka
z mnenjem.
(5) Predlog načrta upravljanja z zavarovanim območjem pripravi
upravljalec na podlagi akta o zavarovanju in ob strokovni pomoči
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

(1) Pristojna upravna enota izda, na podlagi akta o zavarovanju,
lastnikom zemljišč na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila
država, ugotovitvene odločbe.
(2) Obstoj pravnega dejstva iz prejšnjega odstavka vpiše v
zemljiško knjigo sodišče po uradni dolžnosti, na podlagi
pravnomočne odločbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Lokalna skupnost izda odločbo iz prvega odstavka tega člena
za zemljišča na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila in
predlaga vpis v zemljiško knjigo.
3.3.1. Ožja zavarovana območja
64. člen
(naravni spomenik)
(1) Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih
vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali
predstavljajo redek primer naravne vrednote.
(2) Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v
naravo na način, ki lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje
ali uniči naravno vrednoto in spreminjati razmere ali stanje tako,
da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa
zmanjša njen estetski pomen.
(3) Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko
prepove ali omeji:
1. izvajanje posegov v prostor;
2. odkopavanje ali zasipavanje terena;
3. odkopavanje ali odnašanje kamnin, mineralov ali fosilov;
4. odlaganje odpadkov in odvajanje odpadnih voda;
5. spreminjanje vodnega režima;
6. odvzemanje plavin ali naplavin;
7. povzročanje vibracij in eksplozij;
8. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov;
9. plovbo in sidranje;
10. promet z motornimi vozili in plovili;
11. letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje
zrakoplovov;
12. lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali;
13. spreminjanje vegetacije;
14. športno rekreacijske dejavnosti;
15. postavljanje reklamnih in drugih označb;
16. obiskovanje in ogledovanje;
17. kurjenje;
18. opravljanje vojaških dejavnosti;
19. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano
območje.

61. člen
(vsebina načrta upravljanja z zavarovanim
območjem)
(1) Načrt upravljanja z zavarovanim območjem ima naslednje
nujne sestavine:
- celovita ocena stanja narave, posegov in dejavnosti ter
ekonomske in socialne strukture prebivalstva,
- ocena stanja naravnih vrednot na zavarovanem območju,
- ocena stanja na vplivnem območju,
•
- določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavarovanem
območju in ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih
vplivov na vplivnem območju,
- ocena možnosti nastanka naravnih in drugih nesreč na
zavarovanem območju in določitev načinov izvajanja ukrepov,
potrebnih za preprečevanje naravnih nesreč v zavarovanem
območju ali izven zavarovanega območja,
- določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načini njihovega
uresničevanja s prednostnim upoštevanjem tradicionalnih
načinov rabe in opravljanja dejavnosti,
- smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarjenja z
naravnimi dobrinami,
- določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj dejavnosti,
- določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov varstva
in razvoja,
- umestitev in konkretizacija varstvenih režimov v prostor,
- pogoje za urejanje prostora in
- program izvajanja načrta upravljanja.
(2) Na podlagi načrta upravljanja z zavarovanim območjem
pripravi upravljalec letni načrt upravljanja.
(3) Za čas do sprejema prvega upravljalskega načrta, lahko
ustanovitelj določi začasne upravljalske smernice.
(4) Načrt upravljanja je obvezno izhodišče za urejanje prostora in
rabo naravnih dobrin.

65. člen
(strogi naravni rezervat)
(1) Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih
geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje pomembno za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez
človekovega vpliva.
(2) Na zavarovanem območju je prepovedano izvajanje posegov
ali opravljanje dejavnosti, ki ogrožajo ohranitev zavarovanega
območja, namerno uničevanje rastlin in živali in zadrževanje oseb,
razen oseb, ki izvajajo nadzor.
(3) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo
izjemoma dovoli zadrževanje na zavarovanem območju zaradi
izvajanja znanstveno raziskovalnega in učno vzgojnega dela.
(4) Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila
ravnanja na območju naravnega rezervata.

62. člen
(označevanje)
(1) Zavarovano območje se označi v naravi.
(2) Zavarovano območje, ki ga ustanovi država, je lahko
označeno tudi z državnimi simboli.
(3) Način označevanja zavarovanih območij iz prvega odstavka
tega člena, obliko ter vsebino znaka, predpiše minister.
(4) Zavarovano območje, ki ga ustanovi lokalna skupnost, je
lahko V skladu s predpisi lokalne skupnosti označeno z javnimi
simboli ali grbi lokalne skupnosti.

poročevalec, št. 63

32

29. oktober 1998

območja, lahko prepove, omeji ali drugače uredi:
1. izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža
prvobitnost narave;
2. gradnja infrastrukturnih objektov namenjenih bivanju, lovu,
ribolovu, turizmu in športu, razen na zato določenih lokacijah;
3. ureditev in gradnja igrišč za golf;
4. gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih
objektov;
5. gradnja sekundarnih bivališč;
6. gradnja novih objektov;
7. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč;
8. povzročanje eksplozij ali vibracij;
9. gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na
zavarovanem območju;
10. odvzemanje plavin ali naplavin;
11. spreminjanje vodnega režima, razen pri nujnih vzdrževalnih
delih;
12. promet z vozili in plovili;
13. letenje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje
zrakoplovov;
14. letenje z jadralnimi padali, jadralnimi zmaji ali drugimi
toplozračnimi ladjami ali ultralahkimi jadralnimi napravami zunaj
za to določenih območij;
15. vožnjo z zrakoplovi pod 300 m od najvišje točke zavarovanega območja;
16. kmetijsko obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi lahko
povzročile bistvene spremembe biotske raznovrstnosti,
strukture in vrste ekosistemov ali bistveno spremenile
površinsko plast prsti;
17. vznemirjanje, ubijanje ali odvzem živali iz narave, razen zaradi
ekoloških in drugih opravičljivih razlogov;
18. lov in izvajanje lovsko gojitvenih ukrepov;
19. ribolov in izvajanje ribogojnih ukrepov;
20. nabiranje rastlin ter njihovih delov;
21. postavljanje obor in objektov za rejo živali;
22. vnašanje rastlin ali živali tujerodnih vrst;
23. spreminjanje vegetacije;
24. umetno zasneževanje-dosneževanje;
25. odlaganje odpadkov, ki ne izvirajo iz zavarovanega območja;
26. šotorjenje in kurjenje zunaj določenih mest;
27. prirejanje množičnih športnih, turističnih ali drugih javnih
prireditev;
28. izvajanje vodnih športov zunaj za to določenih območij;
29. opravljanje vojaških dejavnosti;
30. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano
območje.

66. člen
(naravni rezervat)
(1) Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali
območje pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se
ga z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.
(2) Na zavarovanem območju je prepovedano opravljanje
dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene
spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije
ekosistemov in opravljanje dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen
obstoj rastlin ali živali.
(3) Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko
prepove ali omeji:
1. izvajanje posegov v prostor;
2. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč;
3. spreminjanje vodnega režima;
4. odvzemanje plavin ali naplavin;
5. povzročanje hrupa, eksplozij in vibracij;
6. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov;
7. plovbo in sidranje;
8. promet z motornimi vozili in plovili;
9. letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje
zrakoplovov;
10. izvajanje agro in hidromelioracij;
11. spreminjanje kemijskih značilnosti tal;
12. spreminjanje vegetacije;
13. odstranjevanje živih meja, posameznih dreves in drugih
drobnih naravnih struktur;
14. zasajanje monokultur;
15. nabiranje plodov, gob ali rastlin ter njihovih delov;
16. vznemirjanje, ubijanje ali jemanje živali iz narave;
17. naseljevanje in doseljevanje živali prostoživečih vrst;
18. lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali;
19. umetno zasneževanje - dosneževanje;
20. športno-rekreacijske dejavnosti;
21. obiskovanje in ogledovanje;
22. opravljanje vojaških dejavnosti;
23. kurjenje;
24. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno dgrozijo zavarovano
območje.
3.3.2. Širša zavarovana območja
67. člen
(širša zavarovana območja)

69. člen
(narodni park)

(1) Širša zavarovana območja so območje narave, kjer je velika
abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost ter velika gostota in
raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno in
funkcionalno med seboj povezane.
(2) Širša zavarovana območja se lahko ustanovijo tudi zaradi
zagotavljanja razvojnih možnosti prebivalstva in zagotavljanja
duhovne sprostitve in bogatitve človeka.
(3) Širša zavarovana območja se ustanavljajo tudi za
uresničevanja mednarodno priznanih oblik zavarovanja območi|
narave.
(4) V širših zavarovanih območjih se lahko ustanovijo tudi ožja
zavarovana območja.
(5) V širših zavarovanih območjih se lahko določijo varstvena
območja ali pasovi, s katerimi se podrobneje uredi varstveni režim
zavarovanega območja.

(1) Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi
vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem
delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi
ekosistemi in naravnim procesi, v manjšem delu narodnega parka
so lahko tudi območja večjega vpliva človeka, ki pa je z naravo
skladno povezan.
(2) V narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni
območji tako, da je v pretežnem, povečini sklenjenem delu,
opredeljeno varstveno območje s strožjim varstvenim režimom.
(3) Narodni park, namen zavarovanja, razvojne usmeritve,
varstvena območja, varstveni režimi, upravljalec in drugo se
določijo z zakonom.
70. člen
(regijski park)

68. člen
(splošni varstveni režim)

(1) Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih
ekosistemov in krajine, z večjimi deli prvobitne narave in območji
naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov

Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na
zavarovanem območju glede na vrsto širšega zavarovanega
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(3) Če ministrstvo ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka se
šteje, da raziskava ni potrebna.
(4) V obdobju iz drugega odstavka tega člena, razen če se
ministrstvo in najditelj ne dogovorita drugače, ne sme najditelj na
mestu najdbe opravljati nobenih dejavnosti, ki bi lahko privedle do
uničenja ali poškodovanja najdbe.
(5) Lastnik zemljišča, na katerem je bil najden mineral ali fosil ali
fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost, med katero je prišlo
do najdbe, morata omogočiti raziskavo nahajališča v skladu z
odločbo iz drugega odstavka tega člena.
(6) Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne
zadrži izvršitve.
(7) Raziskavo nahajališča iz drugega odstavka tega člena opravi
strokovno usposobljena fizična ali pravna oseba, ki jo s seznama
iz osmega odstavka prejšnjega člena izbere ministrstvo.
(8) Če obstaja verjetnost nadaljnjih najdb mineralov in fosilov,
mora oseba iz petega odstavka tega člena po zaključku
raziskovalnih del omogočiti organizaciji, pristojni za ohranjanje
narave, nadzor nad nadaljevanjem del, med katerimi je prišlo do
najdbe.

vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.
(2) V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni
območji tako, da je varstveno območje s strožjim varstvenim
režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno.
(3) Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila
ravnanja na območju regijskega parka.
71. člen
(krajinski park)
(1) Krajinski park je območje s poudarjenim kvalitetnim in
dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko,
biotsko ali krajinsko vrednost.
(2) Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila
ravnanja na območju krajinskega parka.
3.4. Minerali in fosili
72. člen
(pojem in lastnina)

75. člen
(prepovedan odvzem iz narave)

(1) Fosili so okameneli ostanki živali ali rastlin ali njihovi sledovi, ki
so stvaren dokaz življenja iz geološke preteklosti.
(2) Minerali so elementi ali spojine, ki sestavljajo kamnine. Če
imajo prostor za rast se razvijejo kristali z značilno zunanjo obliko.
Minerali po tem zakonu niso mineralna surovina.
(3) Minerali in fosili v naravi so v lasti države.
(4) Prilastitev posameznih primerkov mineralov ali fosilov je
dovoljena v skladu z zakonom.

(1) Prepovedano je jemati iz narave minerale ali fosile, ki so
zavarovani na podlagi 49. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo
izjemoma dovoli odvzem iz narave za minerale ali fosile, ki so
zavarovani na podlagi 49. člena tega zakona, zaradi raziskovanih,
izobraževalnih ali razstavnih namenov.

73. člen
(varstvo)

76. člen
(dovoljen odvzem iz narave)

(1) Minerali ali fosili, ki so na podlagi predpisa iz tretjega odstavka
37. člena tega zakona določeni za naravno vrednoto (v nadaljnjem
besedilu: minerali ali fosili), se ohranjajo na mestu nahajališča,
razen če s tem zakonom ni določeno drugače.
(2) Če na nahajališču ni mogoče zagotoviti učinkovitega varstva
mineralov ali fosilov, se minerali ali fosili oddajo v varstvo pravni
ali fizični osebi, ki bo zagotovila strokovno varstvo mineralov ali
fosilov ter omogočila njihovo uporabo v izobraževalne, znanstvene
in naravovarstvene namene.
(3) Fizična ali pravna oseba mora biti za varstvo mineralov ali
fosilov strokovno usposobljena.
(4) Strokovna usposobljenost iz prejšnjega odstavka se izkazuje
s pooblastilom ministra.
(5) Minerali in fosili iz drugega odstavka tega člena se oddajo v
varstvo pravni ali fizični osebi, ki je izbrana na podlagi javnega
razpisa.
(6) Vlada določi pravila ravnanja v zvezi z raziskovanjem
nahajališč, načinom varstva mineralov ali fosilov na mestu
nahajališča ter vsebino, način In pogoje strokovnega varstva
mineralov ali fosilov, ki se varujejo izven nahajališča.
(7) Minister podrobneje predpiše merila za strokovno usposobljenost, postopek ugotavljanja ter podeljevanja pooblastila.
(8) Ministrstvo vodi seznam fizičnih ali pravnih oseb, ki so
pooblaščene za varovanje mineralov ali fosilov ter raziskovanje
nahajališč.

(1) Fizična oseba lahko odvzame minerale ali fosile iz narave
zaradi uporabe v lastne zbirateljske namene.
(2) Pravna oseba lahko odvzame minerale ali fosile iz narave
zaradi opravljanja raziskovalne, izobraževalne ali muzejske
dejavnosti.
(3) Ministrstvo dovoli odvzem mineralov ali fosilov iz narave zaradi
dajanja v promet.
(4) Fizična ali pravna oseba, ki daje minerala ali fosile v promet,
mora imeti za vsak mineral ali fosil, ki ga ima v posesti, dokazilo
o izvoru oziroma dovoljenje o odvzemu. Dokumentacijo je dolžna
hraniti in jo ob prodaji izročiti kupcu.
(5) Oseba iz prejšnjega odstavka je dolžna voditi evidenco o
trgovanju z minerali ali fosili, ki vsebuje zlasti ime in priimek fizične
osebe oziroma firmo pravne osebe, od katere je mineral ali fosil
pridobila, njegov izvor, čas nakupa in prodaje ter ime in naslov
kupca.
(6) Minister predpiše obliko in podrobnejšo vsebino evidence o
trgovanju z minerali ali fosili.
77. člen
(prepovedani načini odvzema Iz narave)
(1) Pri odvzemu mineralov ali fosilov iz narave je prepovedano
uporabljati stroje, razstreliva, potisne pline ali druga kemična
sredstva.
(2) Ministrstvo lahko Izjemoma dovoli uporabo sredstev Iz
prejšnjega odstavka zaradi znanstveno raziskovalnih ali
izobraževalnih namenov.

74. člen
(najdbe mineralov ali fosilov)

78. člen
(prijava raziskovanja)

(1) Najdbe mineralov ali fosilov mora najditelj prijaviti ministrstvu.
Istočasno mora najdbo zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali
krajo.
(2) Ministrstvo odloči o raziskavi nahajališča mineralov ali fosilov
Iz prejšnjega odstavka v desetih dneh.
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(1) Fizična ali pravna oseba mora raziskovanje nahajališč
mineralov ali fosilov prijaviti ministrstvu trideset dni pred
nameravanim začetkom raziskovanja.
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(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za raziskave, ki
se izvajajo na podlagi 74. člena tega zakona.
(3) Če se raziskava nanaša na nahajališča mineralov ali fosilov,
ki so zavarovani na podlagi tretjega odstavka 49. člena tega
zakona, ministrstvo raziskovanje z odločbo prepove ali določi
posebna pravila ravnanja pri raziskovanju;
(4) Če ministrstvo v tridesetih dneh od prejema popolne prijave
raziskovanja ne izda odločbe iz prejšnjega odstavka se šteje, da
z raziskovanjem soglaša.
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora, po zaključku
raziskovanja oziroma najkasneje v 30 dneh, predložiti ministrstvu
poročilo o opravljenem raziskovanju, ki mora v primeru iz tretjega
odstavka tega člena, vsebovati podatke zahtevane v dovoljenju.

se zlasti na omejitve in prepovedi trganja, nabiranja, zbiranja,
rezanja, ruvanja ali uničevanja rastlin ter gojenja, prodaje ali
izmenjave ter prepovedane načine transporta.
82. člen
(zavarovanje izjemne živali ali populacije)
(1) Izjemna žival je tista, ki izstopa po svojih telesnih lastnostih,
po vodilnem položaju v socialni hierarhiji populacije ali po kakšnih
drugih izstopajočih značilnostih ali zaradi pomena v ekosistemu.
(2) Vlada sprejme akt o zavarovanju izjemne živali ali izjemno
pomembne populacije živalske vrste.
(3) Z aktom iz prejšnjega odstavka se določijo pravila ravnanja,
poseben varstveni režim ter varstvo habitatav izjemnih živali ali
izjemne populacije.

79. člen
(izvoz)

83. člen
(naloge lokalne skupnosti)

(1) Fizična ali pravna oseba, ki želi izvoziti mineral ali fosil, mora
pridobiti dovoljenje ministrstva.
(2) Izvoz mineralov ali fosilov, ki so zavarovani na podlagi 49,
člena tega zakona, je prepovedan.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo
dovoli začasen izvoz mineralov ali fosilov iz prejšnjega odstavka
zaradi razstavnih ali izobraževalnih namenov.

Lokalna skupnost zagotavlja varstvo rastlinskih ali živalskih vrst
ter vrst drugih živih organizmov, ki so lokalno ogroženi ali
pomembni in izvaja ukrepe varstva iz četrtega odstavka 80., 81.
in tretjega odstavka 82. člena tega zakona, na podlagi strokovnega
predloga organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

3.5. Ogrožene rastlinske in živalske vrste

3.6. Drugi ukrepi varstva naravnih vrednot
3.6.1. Zakonita predkupna pravica

80. člen
(ugotovitev ogroženosti)

84. člen
(zakonita predkupna pravica)

(1) Ogrožena rastlinska ali živalska vrsta je tista vrsta, katere
obstoj je v nevarnosti in, ki je kot taka opredeljena v rdečem
seznamu ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst.
(2) Rdeči seznam ogroženih vrst je spisek rastlinskih in živalskih
vrst razporejenih po kategorijah ogroženosti.
(3) Minister določi ogrožene rastlinske in živalske vrste in jih
uvrsti v rdeče sezname s predpisom.
(4) V predpisu iz prejšnjega odstavka se določi tudi stanju
ogroženosti vrste ustrezen ukrep za izboljšanje stanja vrste.
(5) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so: fizična zaščita, omogočanje
in vzpostavljanje primernih mest za reprodukcijo, prehranjevanje
in prezimovanje, gojenje, doseljavanje in ponovno naseljevanje.
(6) Ukrepe iz prejšnjega odstavka izvaja pravna ali fizična oseba
s sklenitvijo pogodbe o skrbništvu iz 48. člena tega zakona.

(1) Država je predkupni upravičenec pri nakupu nepremičnin na
zavarovanih območjih, za katera je sprejela akt o zavarovanju,
ne glede na določbe drugih zakonov, ki urejajo predkupno pravico
na kmetijskih, gozdnih, vodnih ali stavbnih zemljiščih.
(2) Lastnik nepremičnine iz prejšnjega odstavka mora o
nameravani prodaji obvestiti upravljalca zavarovanega območja
in ministrstvo. Ponudba mora vsebovati podatke o nepremičnini,
ceno in druge prodajne pogoje.
(3) Če država ne uveljavi prednostne predkupne pravice tako,
da pismeno sporoči lastniku nepremičnine, da ponudbo sprejema
v 60 dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, jo lahko
uveljavljajo prednostni upravičenci po vrstnem redu, ki je določen
v zakonih iz prejšnjega odstavka tako, da ima v isti kategoriji
prednostnih upravičencev prednost tisti, ki je že lastnik istovrstne
nepremičnine, ki se nahaja na zavarovanem območju.
(4) Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne
pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino iz tega člena
drugemu kupcu, ki je njegovo ponudbo sprejel pravočasno in na
način, določen s predpisi o kmetijskih zemljiščih in če s pogodbo
soglaša upravna enota.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če je prodajalec
nepremičnine na zavarovanem območju lokalna skupnost.
(6) Za postopke in roke uveljavljanja predkupne pravice po tem
členu se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja postopek
uveljavljanja zakonite predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih,
če ta zakon ne določa drugače.

81. člen
(zavarovanje vrste)
(1) Zaradi dejanske ali potencialne ogroženosti, ki je ugotovljena
na podlagi predpisa iz prejšnjega člena, sprejme Vlada akt o
zavarovanju rastlinskih ali živalskih vrst, določi ukrepe varstva
njihovih habitatov, predpiše pravila ravnanja in poseben varstveni
režim.
(2) Z varstvenim režimom iz prejšnjega odstavka se določijo
zlasti pravila varstva za mrtve in žive živali v vseh razvojnih
oblikah živali (jajca, ličinke, bube, mladiči in odrasle živali), za
dele mrtvih živali ali izdelke iz živali. Nanašajo se zlasti na omejitve
in prepovedi ubijanja, lova ali vznemirjanja živali, zlasti v tistih
obdobjih življenja, ki so pomembni za preživetje, omejitve in
prepovedi trgovine z živalmi in njihovimi deli ter izdelki Iz njih in
prepovedane načine transporta.
(3) Živali vrst, ki so zavarovane na podlagi tega zakona, se ne
lovijo, ne glede na uvrstitev vrst med lovne ali ribolovne v skladu
z zakonom.
(4) Z varstvenim režimom iz prvega odstavka tega člena se
določijo zlasti pravila varstva vseh razvojnih oblik rastlin. Nanašajo
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3.6.2. Omejitve v pravnem prometu
85. člen
(omejitve pravnega prometa z državno lastnino)
(1) Nepremičnine na zavarovanih območjih in naravne vrednote,
ki so v lasti države, niso v pravnem prometu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko ministrstvo
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vrednot, varstva in razvoja zavarovanega območja ali obnovitve
naravnih vrednot, kadar je tako določeno v aktu o zavarovanju iz
tretjega odstavka 53. člena tega zakona.
(3) Lastninska ali druga stvarna pravica se odvzame ali omeji po
postopku in na način, ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev
nepremičnin, če ta zakon ne določa drugače.
(4) Razlastitveni postopek sproži ministrstvo.
(5) Ministrstvo mora, najmanj tri mesece pred vložitvijo predloga
za razlastitev, poslati lastnikom pisno ponudbo za odkup
nepremičnin.
(6) Za odvzeto nepremičnino mora ministrstvo zagotoviti lastniku
drugo enakovredno nepremičnino izven zavarovanega območja
ali plačati odškodnino.
(7) Višina odškodnina za odvzeto nepremičnino se določi po
vrednosti nepremičnine ob pridobitvi nepremičnine z upoštevanjem njene vrednosti ob razlastitvi.

dovoli menjavo zemljišča, ki je v lasti države na zavarovanem
območju, za drugo zemljišče na zavarovanem območju, ki je v
lasti fizične ali pravne osebe, zaradi pridobitve zemljišča, ki je za
varstvo naravnih vrednot ali za doseganje namenov zavarovanja
pomembnejše.
86. člen
(promet z nepremičninami na zavarovanih območjih)
(1) Pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli na nepremičninah
v zavarovanih območjih, je možna le s soglasjem upravne enote.
Upravna enota izda odločbo, s katero soglaša s pravnim poslom
po predhodnem soglasju organizacije, pristojne za ohranjanje
narave.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če gre za
pridobitev lastninske pravice na podlagi dedovanja in s pravnim
poslom, ki se sklepa med lastnikom in državo oziroma lokalno
skupnostjo, na katere območju leži nepremičnina, ki se prodaja.
(3) Odločba o soglasju iz prvega odstavka tega člena se ne izda:
- če niso bile upoštevane določbe o predkupni pravici iz 90. člena
tega zakona;
- če pridobitelj nepremičnine ne poda izjave, da soglaša z
varstvenimi režimi in razvojnimi usmeritvami na zavarovanem
območju.
(4) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, seznani
pridobitelja nepremičnine z varstvenimi režimi in razvojnimi
usmeritvami zavarovanega območja, na katerem se nepremičnina
nahaja ter poda pristojni upravni enoti soglasje k nameravani
sklenitvi pravnega posla.

89. člen
(odškodnine zaradi omejitev in prepovedi)
(1) Fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in prepovedi
iz tega zakona ali na njegovi podlagi izdanih aktov o zavarovanju,
bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka in
tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru
varstvenih režimov oziroma razvojnih usmeritev na zavarovanih
območjih, so upravičene do odškodnine.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka obsega izgubo ali
zmanjšanje dohodka od nepremičnine in se določi po postopku,
ki ga določa zakon, ki ureja razlastitev nepremičnin.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena uveljavlja pravico do
odškodnine v postopku, ki ga za določitev višine odškodnine
zaradi omejitve lastninske ali druge stvarne pravice določa zakon,
ki ureja razlastitev nepremičnin.
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico vložiti
zahtevo za odškodnino v enem letu po uveljavitvi predpisa, ki je
povzročil spremembo razmer.
(5) Pravna oseba, ki upravlja z nepremičnino, ki je v lasti države,
ni upravičena do odškodnine na podlagi tega člena.

87. člen
(vloga za soglasje)
(1) Vlogo za izdajo soglasja iz prvega odstavka prejšnjega člena,
vloži pridobitelj nepremičnine pri upravni enoti, na območju katere
leži nepremičnina oziroma njegov pretežni del. Vlogi je treba priložiti
pogodbo o pravnem poslu.
(2) Stranke v postopku izdaje odobritve so pogodbene stranke
razen v delu, ki se nanaša na izvajanje določb tega zakona o
predkupni pravici, kjer je stranka v postopku vsak izmed
predkupnih upravičencev.
(3) Če za pravni posel soglasje ni potrebno, v primerih iz drugega
odstavka prejšnjega člena, to potrdi upravna enota v pismeni
obliki.
(4) Upravna enota izda odločbo o soglasju ali soglasje zavrne v
upravnem postopku v 30 dneh od prejema popolne vloge.
(5) Če odločba oziroma potrdilo nista izdana v roku 30 dni, se
šteje, da odobritev oziroma potrdilo ni dano.
(6) Overitev podpisov na pogodbi o odtujitvi nepremičnine na
zavarovanem območju ter zemljiškoknjižni prenos lastninske
pravice sta mogoča le na podlagi soglasja oziroma potrdila iz
tega člena.
(7) Pravni posli, sklenjeni brez soglasja ali potrdila ali v nasprotju
z njima, so nični.

90. člen
(odkup zaradi omejitev lastninske pravice)
(1) Država je dolžna na zahtevo fizične ali pravne osebe, ki ima
v lasti nepremičnino na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila
država, odkupiti proti primernemu plačilu nepremičnino, ki je zaradi
omejitev in prepovedi iz tega zakona, ni več mogoče rabiti za
dejavnost, kot se jo je rabilo pred zavarovanjem ali pa se jo lahko
rabi le v neznatni meri.
(2) Če je zavarovano območje, na katerem leži nepremičnina iz
prejšnjega odstavka, zavarovala lokalna skupnost, je lokalna
skupnost dolžna odkupiti nepremičnino na zahtevo osebe iz
prejšnjega odstavka.
(3) Lastnik uveljavlja pravico iz tega člena v postopku, ki ga za
odvzem lastninske pravice določa zakon, ki ureja razlastitev.
(4) Lastnik ima pravico vložiti zahtevo za odkup nepremičnine v
dveh letih po pravnomočnosti odločbe, izdane na podlagi predpisa
iz prvega odstavka tega člena, ki je povzročil spremembo razmer.

3.6.3. Razlastitev, omejitve lastninske pravice in
odškodnina

91. člen
(odgovornost države)

88. člen
(razlastitev v Interesu ohranjanja narave)

Država ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo rastline ali živali,
razen v primerih, določenih z zakonom.

(1) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah se v
javno korist lahko odvzame ali omeji, kadar je to potrebno zaradi
varstva naravnih vrednot ali doseganja namena ustanovitve
zavarovanega območja.
(2) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine
potrebna zaradi izvajanja varstvenih in razvojnih usmeritev
naravnih vrednot, dostopnosti ali uživanja lastnosti naravnih
poročevalec, št. 63

92. člen
(škoda, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji živali zavarovanih vrst iz 81.
člena tega zakona lahko povzročijo škodo na premoženju (v
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nadaljnjem besedilu: oškodovanec), mora na primeren način kot
dober gospodar in na svoje stroške napraviti vse potrebno, da
obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.
(2) Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način iz prejšnjega
odstavka, lahko oškodovanec od ministrstva zahteva izvedbo
ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. Oškodovanec
in ministrstvo se sporazumeta o načinu zagotovitve sredstev za
izvedbo ukrepov.
(3) Ukrepe za preprečitev škode lahko oškodovancu predlaga
tudi organizacija, pristojna za ohranjanje narave.
(4) Ukrepi iz prejšnji dveh odstavkov so odvračanje, postavljanje
ograd, ulov posameznih osebkov in redčenje populacij
zavarovanih živalskih vrst.
(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena lahko zagotovi
sredstva za izvedbo ukrepa ministrstvo.
(6) Minister določi primerne načine varovanja premoženja ter
vrste ukrepov za preprečitev škode za posamezne živalske vrste.

5. ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
(4) Program iz prejšnjega odstavka ima kartografsko prilogo,
kjer so prostorsko prikazani načrtovani ukrepi ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.
(5) Sestavine programa iz prejšnjega odstavka so obvezno
izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.
(6) Naloge iz tretjega odstavka tega člena se podrobneje razčlenijo
v operativnih programih, ki jih sprejema Vlada za največ štiriletno
obdobje.
«
95. člen
(lokalna skupnost)
(1) Lokalne skupnosti sprejemajo programe varstva naravnih
vrednot lokalnega pomena na svojem območju.
(2) Programi iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z
nacionalnim programom iz prejšnjega člena.

93. člen
(odškodnina)

V. USMERJANJE in DOVOLJEVANJE
5.1. Naravovarstvene smernice

(1) Oškodovanec je upravičen do povrnitve odškodnine v višini
dejanske škode, če so izpolnjeni pogoji iz prvega, drugega in
tretjega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(2) Oškodovanec mora organizaciji, pristojni za ohranjanje narave,
prijaviti nastanek škodnega dogodka v desetih dneh od nastanka
škode.
(3) Oškodovanec in organizacija, pristojna za ohranjanje narave,
zapisniško ugotovita na kraju škodnega dogodka dejstva, ki so
pomembna za ugotovitev nastanka škode in predlagata
ministrstvu višino odškodnine.
(4) Če v primeru iz drugega odstavka tega člena v 30 dneh od
prejema prijave oškodovanec in organizacija, pristojna za
ohranjanje narave, ne ravnata na način iz prejšnjega odstavka,
lahko oškodovanec vloži vlogo za odškodnino pri ministrstvu.
(5) Vlogo iz prejšnjega odstavka mora oškodovanec vložiti v treh
mesecih od nastanka škode.
(6) Ministrstvo odloči o obstoju škode in višini odškodnine na
podlagi ugotovitev iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Spore o povračilu škode iz prvega odstavka tega člena rešuje
pristojno sodišče.
(8) Odškodninsko tožbo za škodo iz prvega odstavka tega člena
je treba vložiti v šestih mesecih od dneva, ko je bila škoda
prijavljena organizaciji, pristojni za ohranjanje narave.

96. člen
(ohranjanje narave)
(1) Posegi v naravo se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako,
da ne okrnijo narave.
(2) V postopkih načrtovanja rabe ali izkoriščanja naravnih dobrin
in urejanja prostora mora pristojni državni ali lokalni organ izbrati
tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje kriterij
najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja
alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni
narave.
(3) Pristojni državni ali lokalni organ lahko sprejme odločitev o
širitvi stavbnih zemljišč:
- če so v naselju izkoriščene vse možnosti za racionalno pozidavo
in ugotovljenih potreb ni mogoče zadovoljiti drugače ali
- če za izgradnjo infrastrukturnih povezav izven naselij ni mogoče
izkoristiti že obstoječih koridorjev.
(4) Potrebe iz prejšnjega odstavka so ugotovljene, kadar se
izkaže, da demografska prognoza napoveduje naraščanje
prebivalstva in je povečano naseljevanje v skladu s petletnimi
razvojnimi načrti.
(5) Nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati
tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku
posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je
bilo pred posegom oziroma dejavnostjo.

IV. PROGRAMIRANJE
94. člen
(nacionalni program)

97. člen
(naravovarstvene smernice)

(1) Sestavni del nacionalnega programa varstva okolja je področje
ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.
(2) Državni zbor Republike Slovenije sprejme, na predlog Vlade,
del nacionalnega programa varstva okolja iz prejšnjega odstavka
kot samostojen akt.
(3) Z nacionalnim programom iz prvega odstavka tega člena se
opredeli obseg javnega interesa na področju ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot za najmanj 10 let tako,
da se na podlagi ocene stanja ohranjenosti narave določi cilje in
usmeritve za:
1. ohranitev biotske raznovrstnosti, katerega sestavni del je program ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov in ekosistemov;
2. varstvo naravnih vrednot, katerega sestavni del je program
ustanavljanja zavarovanih območij in obnovitve naravnih
vrednot;
3. način izpolnjevanja mednarodnih obveznosti;
4. vzgojo in izobraževanje na področju ohranjanja narave;
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(1) Usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, ki so določeni v
predpisih in aktih, izdanih na podlagi tega zakona, in se obvezno
upoštevajo pri urejanju prostora, rabi naravne dobrine in varstvu
nepremične kulturne dediščine, so prikazani v naravovarstvenih
smernicah.
(2) Državni in lokalni organi ter druge osebe javnega prava, ki so
pristojne za pripravo prostorskih aktov ter planov, načrtov in
drugih aktov rabe naravnih dobrin, varstva nepremične kulturne
dediščine in nepremičnih kulturnih spomenikov, si morajo v
postopku priprave planov, načrtov in aktov pridobiti naravovarstvene smernice.
98. člen
(vsebina naravovarstvenih smernic)
(1) Naravovarstvene smernice imajo splošni in posebni del ter
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kartografsko prilogo.
(2) V splošnem delu vsebujejo naravovarstvene smernice zlasti:
1. pregled ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih
območij in prikaz ter oceno stanja na teh območjih z njihovimi
značilnostmi
2. pregled območij, kjer se pričakuje ugotovitev obstoja naravnih
vrednot ter priporočila za ravnanje v primeru odkritja,
3. pregled tistih delov narave, ki so spoznani za naravne vrednote
in zavarovanih območij ter tistih delov narave, ki naj se
zavarujejo ter oceno stanja na teh območjih z njihovimi
značilnostmi.
(3) V posebnem delu vsebujejo naravovarstvene smernice zlasti:
1. varstvene usmeritve za tako rabo ali izkoriščanje naravnih
dobrin, ki ohranja biotsko raznovrstnost, naravno ravnovesje
in varuje ekosisteme,
2. varstvene smernice za ohranitev habitatnih tipov in habitatov
vrst v ugodnem stanju,
3. varstvene smernice za ohranjanje biotske raznovrstnosti v
krajini,
4. ukrepe varstva, varstvene režime in razvojne usmeritve za
varstvo ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih
območij,
5. ukrepe varstva, varstvene režime in razvojne usmeritve za
varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij.
(4) Vlada predpiše obliko ter podrobnejšo zgradbo naravovarstvenih smernic.
(5) Naravovarstvene smernice pripravlja organizacija, pristojna
za ohranjanje narave, na podlagi javnega pooblastila.

območje ali posebno varstveno območje, sprejeta odločitev o
prevladi druge javne koristi zaradi pomanjkanja drugih ustreznih
rešitev, mora pristojni državni ali lokalni organ poskrbeti za
izravnalne ukrepe, ki bodo zagotovili povezanost območij, ki so
del ekološkega omrežja.
(5) Če se nahaja na posebnem varstvenem območju habitatni tip
ali habitat rastlinske ali živalske vrste, ki je posebej varovan na
podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, se lahko javna korist iz
prejšnjega odstavka, zaradi katere se sprejme tak načrt ali akt,
nanaša samo na varstvo zdravja ali življenja človeka ali javno
varnost.
102. člen
(izravnalni ukrepi)
(1) Izravnalni ukrepi so aktivnosti, s katerimi se omili ali nadomesti
okrnitev narave.
(2) Oblika izravnalnega ukrepa, s katerim bo nosilec posega
omilil ali nadomestil posledice posega, se določi na podlagi
naravovarstvenih smernic, glede na predvideno ali povzročeno
okrnitev narave ter možnosti njene nadomestitve. Pri izboru ukrepa
ima prednost vzpostavitev nadomestnega območja, ki ima enake
naravovarstvene značilnosti.
(3) Oblike izravnalnih ukrepov so:
- vzpostavitev nadomestnega območja, ki ima enake naravovarstvene značilnosti,
- vzpostavitev drugega območja, pomembnega za ohranjanje
biotske raznovrstnosti oziroma varstvo naravnih vrednot,
- plačilo denarnega zneska v vrednosti povzročene okrnitve
narave, ki se nameni za ohranjanje biotske raznovrstnosti
oziroma varstvo naravnih vrednot.
(4) Način določitve višine denarnega zneska iz prejšnjega
odstavka predpiše minister.
(5) Oblika izravnalnega ukrepa v primeru iz četrtega odstavka
101. člena tega zakona, se določi v postopku sprejema prostorskih
aktov.
(6) Oblika in način izvedbe izravnalnega ukrepa ter način in pogoji
izvedbe posega ter aktivnosti po zaključku posega so sestavni
del dovoljenja za poseg v prostor.

99. člen
(študija ranljivosti okolja)
Naravovarstvene smernice, ki so pripravljene za območje države,
so podlaga za ekosistemsko členitev prostora, na podlagi katere
se pripravi študija ranljivosti okolja, ob upoštevanju naravovarstvenih ugotovitev o občutljivosti in ranljivosti biotske raznovrstnosti
ter naravnega ravnovesja na posameznih območjih, ter
zgoščenosti naravnih vrednot in zavarovanih območij ter stopnji
ogroženosti naravnih vrednot.
100. člen
(vključevanje v akte varstva nepremične kulturne
dediščine)

103. člen
(odprava škodljivih posledic)
(1) Če nastane pri izvajanju posega v naravo okrnitev narave,
mora nosilec posega ali dejavnosti nemudoma odpraviti škodljive
posledice svojega delovanja ter nositi vse stroške za njihovo
odpravo.
(2) Če nosilec posega v naravo ne more odpraviti škodljivih
posledic svojega delovanja in je prišlo do okrnitve narave na
ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih,
na naravnih vrednotah ali na zavarovanih območjih, mu ministrstvo
odredi izravnalni ukrep.

Akti, ki urejajo varstvo nepremične kulturne dediščine morajo
upoštevati izhodišča, usmeritve in pogoje, prikazane v
naravovarstvenih smernicah tako, da varstveni režim nepremične
kulturne dediščine in nepremičnih kulturnih spomenikov ne ogroža
naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih
območij in posebnih varstvenih območij.
101. člen
(presoja načrtov in aktov)
(1) Vsak načrt ali akt iz drugega odstavka 97. člena tega zakona,
ki ni neposredno povezan ali potreben za upravljanje z
zavarovanim območjem, ki gaje ustanovila država, ali s posebnim
varstvenim območjem in bi lahko imel nanj večji vpliv sam po sebi
ali v povezavi z drugimi načrti ali akti, je treba proučiti in ugotoviti
njegov vpliv na zavarovano območje ali posebno varstveno
območje.
(2) Oceno iz prejšnjega odstavka k načrtu ali aktu poda
ministrstvo na podlagi študije celovite presoje vplivov na okolje.
Ocena načrta ali akta je ugodna, če se ugotovi, da načrt ali akt ne
bo negativno vplival na celovitost zavarovanega območja ali
posebnega varstvenega območja.
(3) Če je načrt ali akt ocenjen kot ugoden, ga pristojni državni ali
lokalni organ lahko sprejme.
(4) Če je kljub neugodni oceni načrta ali akta na zavarovano
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5.2. Dovoljenja in soglasja
104. člen
(dovoljenje za poseg v naravo)
(1) Posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost,
naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere ni treba
pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih
predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo,
na podlagi tega zakona.
(2) Posegi v naravo iz prejšnjega odstavka se nanašajo na:
1. opravljanje dejavnosti in izvajanje posegov v naravo na
naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, ekološko
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih,
2. varstvo rastlinskih ali živalskih vrst,
38

29. oktober 1998

3. varstvo genskega materiala,
4. varstvo naravnih vrednot.
(3) Vlada podrobneje določi posege v naravo iz prejšnjega
odstavka in predpiše, kakšna dokumentacija je potrebna za
pridobitev dovoljenja.
(4) Dovoljenja za posege v naravo iz prvega odstavka tega člena
izdaja pristojna upravna enota, razen v primerih, ko zakon določa,
da izdaja dovoljenja ministrstvo.
(5) Dovoljenje za poseg v naravo se izda na podlagi naravovarstvenega soglasja.
(6) Če je za pridobitev dovoljenja za poseg v naravo predpisan
postopek presoje tveganja za naravo, se ta izvede v okviru
naravovarstvenega soglasja.

VI. SPREMLJANJE STANJA
108. člen
(spremljanje stanja ohranjenosti narave)
(1) Spremljanje stanja ohranjenosti narave (v nadaljnjem besedilu:
monitoring ohranjenosti narave) obsega:
1. spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij,
posebnih varstvenih območij in ekosistemov,
2. spremljanje stanja na področju varstva naravnih vrednot.
(2) Monitoring ohranjenosti narave je del sistema monitoringa
stanja okolja in se izvaja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja.
(3) Monitoring ohranjenosti narave se zagotavlja kot javna služba.

105. člen
(naravovarstveno soglasje)

109. člen
(poročilo o stanju na področju ohranjanja narave)

(1) Fizična ali pravna oseba mora v postopku izdaje dovoljenja iz
prejšnjega člena in dovoljenja za poseg v prostor, ki bi lahko
ogrozil biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano
območje, pridobiti naravovarstveno soglasje.
(2) Oceno o ogroženosti biotske raznovrstnosti, naravne
vrednote ali zavarovanega območja zaradi posega v prostor,
daje organizacija, pristojna za ohranjanje narave.
(3) Naravovarstveno soglasje izda organizacija, pristojna za
ohranjanje narave, na podlagi javnega pooblastila, če ugotovi, da
je nameravani poseg projektiran v skladu z usmeritvami, izhodišči
in pogoji, ki so predpisani na podlagi tega zakona.
(4) Z naravovarstvenim soglasjem se lahko podrobneje določijo
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob nameravanem posegu iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Naravovarstveno soglasje se izda s potrditvijo na dovoljenju
ali s posebnim aktom.
(6) Naravovarstveno soglasje k dovoljenju za poseg v prostor iz
prvega odstavka tega člena se izda kot samostojna odločba.
(7) Ce je za posege iz prvega odstavka tega člena predpisan
postopek presoje vplivov na okolje, se v njegovem okviru opravi
presoja skladnosti in ustreznosti iz tretjega odstavka tega člena,
naravovarstveno soglasje pa se nadomesti z okoljevarstvenim
soglasjem.

Poročilo o stanju na področju ohranjanja narave je sestavni del
poročila o stanju okolja skladno z zakonom in vsebuje zlasti
podatke o:
1. stanju rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih
tipov, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih
območij in ekosistemov;
2. stanju na področju varstva naravnih vrednot;
3. izvajanju programa ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva naravnih vrednot.
110. člen
(baze podatkov)
Minister predpiše obvezne vsebine in način vodenja baz podatkov,
potrebnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot, v soglasju s pristojnim ministrom.
VII. ORGANIZACIJA
7.1. Organiziranost upravnih nalog

106. člen
(varščina)

111. člen
(upravne naloge)

(1) V odločbi, s katero se dovoljuje poseg v naravo iz 104. člena
tega zakona, se nosilcu posega določi obveznost plačila varščine
do višine predvidenih stroškov, potrebnih za odpravo posledic
posega na naravo.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka neha veljati, če v roku iz
odločbe varščina ni plačana.

(1) Upravne in z njimi povezane strokovne naloge v zvezi z
ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih vrednot
opravlja upravni organ, pristojen za ohranjanje narave.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka opravlja zlasti naslednje naloge:
1. pripravlja programe ohranjanja biotske raznovrstnosti,
2. pripravlja programe varstva naravnih vrednot državnega
pomena,
3. pripravlja operativne programe,
4. pripravlja predloge ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti,
5. pripravlja predloge ukrepov varstva naravnih vrednot
državnega pomena,
6. pripravlja predloge za ustanavljanje ožjih in širših zavarovanih
območij državnega pomena ter nadzira upravljanje teh
zavarovanih območij,
7. izdaja dovoljenja in soglasja na podlagi tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov, razen kadar je za to
pooblaščena organizacija, pristojna za ohranjanje narave,
8. izvaja posamezne naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti
in varstva naravnih vrednot državnega pomena,
9. skrbi za opravljanje javne službe ohranjanja narave,

107. člen
(seznanitev javnosti)
(1) Javnost se seznani z vsebino vloge in odločbe, izdane v
upravni stvari, ki se nanaša na izdajo dovoljenja iz 104. člena
tega zakona, kadar izhaja obveznost seznanitve javnosti s
potekom upravne zadeve iz ratificiranih mednarodnih pogodb.
(2) Seznanitev javnosti poteka v skladu z drugim in tretjim
odstavkom 57. člena tega zakona.
(3) Javnost nima pravice vpogleda v podatke, ki se varujejo na
podlagi zakona.
(4) Minister podrobneje predpiše način seznanjanja javnosti s
postopki odločanja o posegih v naravo.
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10. sklepa pogodbe o varstvu naravnih vrednot iz 47. člena tega
zakona,
11. sklepa pogodbe o skrbništvu iz 48. člena tega zakona
12. odloča o višini odškodnin iz 93. člena tega zakona,
13. organizira in usklajuje delo naravovarstvenih in prostovoljnih
nadzornikov,
14. skrbi za izobraževanje delavcev, ki izvajajo naloge ohranjanja
narave,
15. določa programe preverjanja strokovnega znanja naravovarstvenih nadzornikov in vodi evidence izdanih pooblastil
16. izvaja predkupno pravico države iz 84. člena tega zakona.
17. upravlja z naravnimi vrednotami, nepremičninami na
zavarovanih območjih in stvarmi, ki jim služijo, in so v lasti
države.
(3) Minister določi strokovne nazive za delavce, ki delajo na
področju ohranjanju narave in podrobnejši način pridobitve
strokovnih nazivov.
(4) Minister podeli strokovne nazive na podlagi opravljenega
strokovnega izpita, v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.

viri,
3. pripravlja strokovne predloge varstva sestavin biotske
raznovrstnosti,
4. evidentira in vrednoti dele narave,
5. pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih
vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote
državnega in lokalnega pomena,
6. spremlja stanje naravnih vrednot,
7. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih
vrednot,
8. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih
vrednot,
9. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja,
10. sodeluje v postopku določanja odškodnine iz 93. člena tega
zakona,
11. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega
zakona,
12. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov.
(2) Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila naslednje
naloge:
1. pripravlja naravovarstvene smernice,
2. vodi register naravnih vrednot,
3. vodi evidence po tem zakonu,
4. vodi baze podatkov po tem zakonu,
5. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju
ohranjanja narave,
6. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem varstvenih nalog na
zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država,
7. izvaja neposredni nadzor na zavarovanih območjih, ki jih je
ustanovila država in nimajo svojega upravljalca ter neposredni
nadzor izven zavarovanih območij,
8. daje soglasja v postopku pridobitve soglasja k pravnemu
poslu z nepremičninami v zavarovanih območjih,
9. daje oceno ogroženosti iz 105. člena tega zakona,
10. izdaja naravovarstvena soglasja.
(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod tudi te naloge:
1. daje strokovno pomoč lastnikom naravnih vrednot in lastnikom
zemljišč na zavarovanih območjih,
2. skrbi za izobraževanje o ohranjanju narave,
3. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
(4) S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja zavod tudi druge
naloge.

112. člen
(upravna enota)
Krajevno pristojna upravna enota opravlja naslednje naloge:
1. izdaja odločbe o statusu zavarovanega območja državnega
pomena lastnikom nepremičnin,
2. izdaja soglasja za promet z nepremičninami na podlagi 86.
člena tega zakona,
3. izdaja dovoljenja za posege v naravo na podlagi 104. člena
tega zakona.
7.2. Javna služba ohranjanja narave
113. člen
(javna služba ohranjanja narave)
(1) Dejavnost javne službe ohranjanja narave je ohranjanje
sestavin biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot in
upravljanje zavarovanih območij.
(2) Dejavnosti javne službe ohranjanja narave opravljajo Zavod
za ohranjanje narave in upravljalci zavarovanih območij.

117. člen
(zastopanje interesov ohranjanja narave)

7.2.1. Zavod za ohranjanje narave
114. člen
(ustanovitev)

Zavod ima pravico in dolžnost zastopati interese ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v vseh upravnih
in sodnih postopkih, katerih predmet so sestavine biotske
raznovrstnosti, naravne vrednote ali zavarovana območja.

(1) S tem zakonom se ustanovi Zavod za ohranjanje narave
Slovenije, ki opravlja naloge organizacije, pristojne za ohranjanje
narave (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada.
(3) Zavod je oseba javnega prava s statusom javnega zavoda.

118. člen
(organiziranost zavoda)
Zavod ima organizacijske enote, s katerimi pokriva celotno
območje države.

115. člen
(ime in sedež)

119. člen
(organi)

(1) Ime zavoda je "Zavod Republike Slovenije za varstvo narave".
(2) Sedež zavoda je v: "Ljubljani".

Organi zavoda so svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet
zavoda in strokovni vodja zavoda.

116. člen
(naloge)

120. člen
(svet zavoda)

(1) Zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge:
1. spremlja stanje ohranjenosti narave,
2. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih
življenjskih prostorih in ekosistemih, v sodelovanju z izvajalci
javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi
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(1) Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev
zavoda in uporabnikov.
(2) Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni
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načrt in zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako določeno
v statutu in opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem
zavoda.
(3) Statut zavoda se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Podrobnejše naloge in sestava sveta zavoda se določijo s
statutom.

127. člen
(odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda)
(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod
prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom
do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja
zavod.
(2) Zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in
zaključni račun zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.

121. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.
(2) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje Vlada.

128. člen
(ustanoviteljske pravice in subsidiarna uporaba)
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada.
(2) Za delovanje javnega zavoda se uporabljajo določila zakona,
ki ureja zavode, v kolikor ni s tem zakonom določeno drugače.

122. člen
(strokovni svet)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda,
ki obravnava strokovna vprašanja in predlaga rešitve in priporočila.
(2) Strokovni svet vodi strokovni vodja.
(3) Vodje organizacijskih enot so člani strokovnega sveta glede
na funkcijo, ki jo opravljajo.
(4) Število članov, podrobnejša sestava sveta, način oblikovanja
in naloge se določijo s statutom zavoda, v skladu s tem zakonom.

7.2.2. Upravljalci zavarovanih območij
129. člen
(upravljalci)
(1) Z zavarovanim območjem upravljajo upravljalci zavarovanega
območja v skladu s tem zakonom in z aktom o zavarovanju.
(2) Za upravljanje s širšim zavarovanim območjem se lahko
ustanovi javni zavod ali podeli koncesija.
(3) Za upravljanje z ožjim zavarovanim območjem se lahko podeli
koncesija ali upravlja z njim ustanovitelj neposredno.
(4) Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi na podlagi določil o
podeljevanju koncesij iz zakona, ki ureja gospodarske javne
službe.
(5) Za ustanovitev in delovanje javnega zavoda se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja zavode, v kolikor ni s tem zakonom
določeno drugače.

123. člen
(strokovni vodja)
(1) Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za
strokovnost dela zavoda.
(2) Strokovnega vodjo imenuje svet zavoda na podlagi javnega
razpisa in po predhodno pridobljenem mnenju ministrstva.
124. člen
(vodja organizacijske enote)

130. člen
(sodelovanje lokalnih skupnosti pri upravljanju)

(1) Vodja organizacijske enote organizira in strokovno vodi delo
organizacijske enote.
(2) Podrobnejše naloge in pooblastila vodje organizacijske enote
se določijo s statutom.

(1) Lokalne skupnosti, ki se nahajajo na zavarovanem območju,
ki ga je ustanovila država sodelujejo pri upravljanju z zavarovanim
območjem.
(2) Če upravlja z zavarovanim območjem javni zavod, imajo lokalne
skupnosti v svetu javnega zavoda svoje predstavnike.
(3) Število predstavnikov lokalnih skupnosti se določi v aktu o
ustanovitvi javnega zavoda.
(4) Če upravlja z zavarovanim območjem koncesionar, se
sodelovanje lokalnih skupnosti pri upravljanju z zavarovanim
območjem zagotovi z ustanovitvijo posebnega odbora za
zavarovano območje.
(5) Odbor iz prejšnjega odstavka ustanovi minister, ki določi
število članov odbora, ki mora biti liho in imenuje predsednika
odbora ter polovico članov odbora. Polovico članov odbora
imenujejo lokalne skupnosti, ki se nahajajo v zavarovanem
območju.
(6) Odbor spremlja upravljanje z zavarovanim območjem,
obravnava upravljalski načrt in letne načrte uravljalca ter daje
mnenja in predloge v zvezi z upravljanjem zavarovanega območja.
(7) Koncesionar zagotavlja administrativne in druge pogoje za
delo odbora.

125. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v
pravnem prometu))
(1) Premoženje zavoda je last države.
(2) Za upravljanje s premoženja je zavod odgovoren državi.
(3) Zavod uporablja in upravlja premoženje s skrbnostjo dobrega
gospodarja.
(4) Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.
(5) Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun.
(6) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s
katerim upravlja.
126. člen
(sredstva za delo zavoda)
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz
državnega proračuna, s prodajo storitev ter z dotacijami,
donacijami in iz drugih virov.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za izvajanje
in razvoj svoje dejavnosti.
(3) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
odloča svet zavoda na predlog direktorja in v soglasju z
ustanoviteljem.
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131. člen
(lokalna javna služba)
(1) Upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila lokalna
skupnost, je obvezna lokalna javna služba.
(2) Lokalna skupnost zagotovi opravljanje javne službe iz
prejšnjega odstavka na način iz 129. člena tega zakona.
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interesov članov društva.
(2) Društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem
interesu, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. opravlja dejavnosti s področja ohranjanja narave,
2. društvo je za izvajanje teh dejavnosti že prejelo priznanje,
nagrado ali drugo ugodno oceno mednarodno priznanih
strokovnjakov,
3. društvo pridobiva del sredstev za svoje delovanje na področju
ohranjanja narave tudi s članarino,
4. izkazana je pretežna poraba sredstev društva za namene
javnega interesa ohranjanja narave in
5. društvo s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju
narave s tem, da aktivno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja
promocijo ohranjanja narave ali širi strokovna znanja na
področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo.

132. člen
(naloge upravljanja z zavarovanimi območji)
(1) Upravljalec zavarovanega območja opravlja varstvene,
nadzorne, in upravljalske naloge na zavarovanem območju.
(2) Upravljalec opravlja kot javno službo naslednje naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja;
2. sprejema letne načrte upravljanja in opravlja oziroma skrbi
za opravljanje v načrtu določenih nalog;
3. sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena
zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja
zavarovanih območij;
4. stalno spremlja in analizira stanje narave in naravnih vrednot
v zavarovanem območju;
5. upravlja z nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja v
zavarovanem območju, za potrebe upravljanja, če je v aktu o
zavarovanju tako določeno;
6. sodeluje z zavodom pri pripravi naravovarstvenih smernic
za del, ki se nanaša na zavarovano območje;
7. izvaja varstvene ukrepe v zavarovanem območju;
8. sklepa pogodbe za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem
območju iz 47. člena tega zakona;
9. sklepa pogodbe o skrbništvu za naravne vrednote na
zavarovanem območju iz 48. člena tega zakona
10. usklajuje izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim
območjem;
11. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih
vrednot v zavarovanem območju;
12. skrbi za predstavljanje zavarovanega območja;
13. sodeluje z lastniki zemljišč v zavarovanem območju, jim nudi
strokovno pomoč in svetuje;
14. pripravlja in vzdržuje poti in označbe ter drugo infrastrukturo,
ki služi obisku zavarovanega območja;
15. vodi obiskovalce po zavarovanem območju,
16. zagotavlja dostop do informacij o zavarovanem območju,
(3) Na podlagi javnega pooblastila izvaja upravljalec neposredni
nadzor v zavarovanem območju.

136. člen
(podelitev statusa)
(1) Minister podeli društvu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena
status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo.
(2) Pogodbo med državo in društvom iz prejšnjega odstavka, v
zvezi z nadomestili za stroške opravljanja dejavnosti društva, ki
je v javnem interesu, sklene v imenu države ministrstvo.
(3) Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu, vsakih pet let.
(4) Društvu se ukine status društva, ki deluje v javnem interesu,
z odločbo ministra v primeru, ko ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev.
137. člen
(objava)
(1) Sklep o pridobitvi in ukinitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki so pridobila status
društva, ki deluje v javnem interesu.
(3) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka.

133. člen
(izvajanje upravljanja)

VIII. NAGRADE

(1) Upravljalci lahko uredijo naravne vrednote za ogledovanje in
obiskovanje v skladu z aktom o zavarovanju.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo določbe iz
43. člena tega zakona.
(3) Javni zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, določene z
aktom o zavarovanju in statutom, ki niso v nasprotju z dejavnostmi
iz drugega odstavka prejšnjega člena.

138. člen
(nagrade na področju ohranjanja narave)
Nagrade Republike Slovenije na področju ohranjanja narave (v
nadaljnjem besedilu: nagrade) se podeljujejo za najvišje dosežke,
ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja
narave in k ohranjanju narave.

134. člen
(sredstva)

139. člen
(postopek)

(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki nastane pri delovanju
javnega zavoda, se nameni za opravljanje dejavnosti varstva
zavarovanega območja.
(2) Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz
državnega proračuna, s prodajo storitev po tem zakonu ter z
dotacijami, donacijami in iz drugih virov.

(1) Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe.
(2) Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, društvo,
ustanova, zavod ali druga organizacija za izjemne dosežke na
področju ohranjanja narave.
(3) Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike
Slovenije na področju ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu:
odbor).
(4) Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih
strokovnjakov s področja ohranjanja narave imenuje Vlada na
predlog ministra.
(5) Mandat predsednika in članov odbora traja štiri leta.
(6) Odbor lahko oblikuje posebne strokovne komisije za
posamezna področja svojega dela, ki pripravijo strokovna mnenja
o posameznih predlogih.
(7) Odbor uredi način svojega dela s pravilnikom, s katerim uredi

7.3. Delovanje društev v javnem interesu
135. člen
(opravljanje dejavnosti v javnem interesu)
(1) Strokovna in ljubiteljska društva na področju ohranjanja narave
opravljajo dejavnost v javnem interesu v delu, v katerem namen
ustanovitve In samo delovanje društva presega uresničevanje
poročevalec, št. 63
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148. člen
(javni stroški ohranjanja narave)

zlasti način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij, vs6bino
in čas trajanja javnega razpisa ter podrobnejše kriterije za
podeljevanje nagrad.

Odbor vsako leto objavi javni razpis s pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati kandidati za nagrade.

(1) Država zagotavlja sredstva za ukrepe ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, opravljanje javne
službe ohranjanja narave ter za odškodnine po tem zakonu.
(2) Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ukrepe iz prejšnjega
odstavka, če se nanašajo na varstvo naravnih vrednot lokalnega
pomena.

141. člen
(število nagrad)

149. člen
(upravljanje z naravnimi vrednotami v lasti države)

140. člen
(javni razpis)

(1) Z naravnimi vrednotami, nepremičninami na zavarovanih
območjih in s stvarmi, ki jim služijo in so v lasti države, upravlja
upravni organ, pristojen za ohranjanje narave.
(2) Upravljanje iz prejšnjega odstavka zajema:
- skrb za tako rabo naravnih vrednot in nepremičnin na
zavarovanih območjih, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot
in izvajanje namenov zaradi katerih je bilo ustanovljeno
zavarovano območje,
- sklepanje pravnih poslov v zvezi z rabo nepremičnin na
zavarovanih območjih in s stvarmi, ki jim služijo v skladu z
zakonom,
- vodenje evidenc o naravnih vrednotah, nepremičninah na
zavarovanih območjih in stvareh, ki jim služijo, v skladu s
predpisi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena upravlja, v
skladu z aktom o zavarovanju zavarovanega območja, ki ga je
ustanovila država, z naravnimi vrednotami, nepremičninami na
zavarovanih območjih in s stvarmi, ki jim služijo in so v lasti
države, upravljalec zavarovanega območja.
(4) Minister predpiše podrobnejšo vsebino evidenc iz drugega
odstavka tega člena.

Odbor lahko vsako leto podeli največ tri nagrade.
142. člen
(sredstva)
(1) Sredstva za delovanje odbora zagotavlja država.
(2) Strokovna in adrninistiativno-tehnična opravila za odbor
opravlja ministrstvo.
143. člen
(denarna višina nagrad)
Glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva
odbor vsako leto določi višino nagrad.
144. člen
(poročilo o delu odbora)
Odbor mora v 30 dneh po podelitvi nagrad izdelati poročilo o
svojem delu in ga predložiti Vladi.
IX. FINANCIRANJE

X. NADZOR

145. člen
(plačilo stroškov izravnalnih ukrepov)

10.1. Inšpekcijski nadzor

Za plačilo stroškov, ki jih krije povzročitelj okrnitve narave v zvezi
z izravnalnimi ukrepi, se uporabljajo določila zakona o varstvu
okolja, ki urejajo obveznost povzročitelja obremenitve, da krije
celotne stroške zaradi obremenjevanja okolja.

150. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in
predpisov oziroma ukrepov izdanih na njegovi podlagi izvajajo
inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave.
(2) Uresničevanje določb tega zakona in predpisov ter ukrepov
izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na delovna področja
drugih ministrstev, nadzorujejo tudi inšpektorji, pristojni za nadzor
teh delovnih področij, v skladu z zakonom.
(3) Za inšpektorja iz prvega odstavka tega člena je lahko
imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za delo v državni
upravi izpolnjuje še naslednje pogoje: da ima ustrezno visokošolsko
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varstva
naravnih dobrin ali varstva naravnih vrednot ter opravljen izpit za
inšpektorja.

146. člen
(naravovarstvena dajatev)
(1) Fizična in pravna oseba, ki rabi naravno vrednoto na podlagi
veljavnega pravnega naslova in katere lastnik je država ali lokalna
skupnost, plača za njeno rabo povračilo.
(2) Osnova za plačilo povračila je vrsta, količina in obseg rabe
naravne vrednote.
(3) Višino povračila, način izračunavanja, odmere ter plačevanja
in merila za znižanje in oprostitev predpiše Vlada.
(4) Za naravne vrednote lokalnega pomena določi povračilo
lokalna skupnost.

151. člen
(nadzor carinskih organov)

147. člen
(vstopnina)

(1) Carinski organi imajo pri nadzoru izvajanja določb tega zakona
in na njegovi podlagi Izdanih predpisov in ukrepov, v zvezi z
uvozom, izvozom in tranzitom rastlin in živali ter drugega blaga
na podlagi tega zakona, naslednja pooblastila:
1. odrediti zaseg živali, če se z njimi ravna v nasprotju z določil
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi In njihovo
izročitev zatočišču,
2. odrediti zaseg rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z določil
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in njihovo

(1) Fizična ali pravna oseba, ki uredi naravno vrednoto za
ogledovanje In obiskovanje ima pravico zaračunavati vstopnino.
(2) Višina vstopnine zajema praviloma povrnitev stroškov za
ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje in jo na
Predlog osebe Iz prvega odstavka tega člena potrdi minister.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka potrdi višino
vstopnine za naravo vrednoto lokalnega pomena pristojni občinski
organ.
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zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter obveščanje
pristojnih inšpekcijskih organov;
4. opozarjanje oseb na varstvene režime, zaradi preprečevanja
kaznivih ravnanj.
(3) Naloge iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se opravljajo
na podlagi javnega pooblastila.
(4) Naloge iz drugega odstavka tega člena opravljajo
naravovarstveni nadzorniki, ki so za to delo posebej usposobljeni
in imajo pooblastilo po tem zakonu.
(5) Naravovarstveni nadzornik ima službeni znak in izkaznico
ter predpisano uniformo.
(6) Naravovarstveni nadzornik ima pravico od osebe, ki ne
spoštuje določb tega zakona, zahtevati in dobiti na vpogled osebno
izkaznico ali javno listino, s katero se dokazuje istovetnost te
osebe. Naravovarstveni nadzornik lahko tudi fotodokumentira
potek kršitve in kršitelja pri storitvi kaznivega ravnanja.
(7) O sumu kaznivega dejanja mora naravovarstveni nadzornik
takoj obvestiti policijo, navesti vsa znana dejstva in dokaze ter
izročiti dokaze, ki jih je pridobil.
(8) Naravovarstveni nadzornik ima pravico takoj na kraju samem
izreči, izterjati ali izdati plačilni nalog za denarno kazen od tistih, ki
jih zaloti pri prekršku iz četrtega odstavka 160. člena tega zakona.

izročitev ali prodajo,
3. odrediti zaseg drugega blaga, če se z njim ravna v nasprotju
z določili tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
obvestiti pristojnega inšpektorja in hraniti blago,
4. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma v skladu
s 160. členom tega zakona izreči mandatno kazen.
(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ v
primerih iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve.
152. člen
(ukrepi)
(1) Inšpektor iz 150. člena tega zakona ima poleg pooblastil, ki jih
ima po splošnih predpisih, če ugotovi, da so kršene določbe tega
zakona ali določbe predpisov, izdanih na njegovi podlagi, še
naslednja pooblastila:
- nadzirati izkoriščanje aii rabo naravnih vrednot in sestavin
biotske raznovrstnosti, glede njihove usklajenosti z določili tega
zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in pristojnosti:
1. odrediti vzpostavitev naravnih vrednot ali sestavin biotske
raznovrstnosti v prvotno stanje oziroma odrediti sanacijo na
stroške povzročitelja;
2. odrediti prepoved izvajanja posega ali opravljanja dejavnosti,
ki se izvaja v nasprotju z določili tega zakona in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi;
3. odrediti odpravo škode in vrnitev v prejšnje stanje;
4. odrediti zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek
po tem zakonu;
5. odrediti zaseg predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška po
tem zakonu;
6. odrediti zaseg živali, če se z njimi ravna v nasprotju z določil
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in njihovo
izročitev zatočišču, če niso sposobne preživeti v naravi;
7. odrediti zaseg rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z določil
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in njihovo
izročitev ali prodajo;
8. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.
(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni inšpektor v primerih
iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve.
(3) Če inšpektor pri izvajanju inšpekcijskega nadzora po tem
zakonu naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno
pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

155. člen
(izvajalci neposrednega nadzora)
(1) Neposredni nadzor na zavarovanih območjih zagotavljajo
upravljalci zavarovanih območij.
(2) Neposredni nadzor izven zavarovanih območij zagotavlja
zavod.
(3) Upravljalci zavarovanih območij in zavod morajo zaradi
zagotavljanja neposrednega nadzora skleniti delovno ali drugo
ustrezno pogodbo s fizično osebo, ki je usposobljena za
opravljanje neposrednega nadzora ali zaposlena pri osebi javnega
prava, ki je ustanovljena z namenom varstva naravnih dobrin.
(4) Usposobljenost iz prejšnjega odstavka se dokazuje s
pooblastilom iz 156. člena tega zakona.
156. člen
(pogoji za naravovarstvene nadzornike)
(1) Naravovarstveni nadzornik je lahko vsak polnoleten državljan
Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem zakonu.
(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka izdaja naravovarstvenim
nadzornikom in prostovoljnim nadzornikom, po opravljenem
preizkusu znanja, minister.
(3) Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka se izvede, na podlagi
predpisanega programa preverjanja strokovnega znanja, ki
zajema poznavanje predpisov s področja ohranjanja narave in
splošnega upravnega postopka v delu, ki se nanaša na izvajanje
njihovih pooblastil.
(4) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike, ki vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek;
- rojstne podatke; 1
- podatke o strokovni izobrazbi;
- prebivališče (stalno bivališče);
- podatke o opravljenem preizkusu znanja.
(5) Vlada predpiše program strokovnega usposabljanja in
preverjanja znanja, podrobnejši način in postopek za izdajo
pooblastil po tem zakonu ter način vodenja evidence iz tega člena.
(6) Minister predpiše podrobnejše določbe o službenem znaku in
izkaznici naravovarstvenih nadzornikov ter v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, uniformo.

153. člen
(ustna odločba)
(1) Pristojni carinski organ in inšpektor izda ustno odločbo in
takoj odredi izvršitev odločbe, kadar je to potrebno zaradi
preprečitve dejavnosti, zaradi katere bi lahko nastala neposredna
nevarnost za obstoj naravne vrednote, biotsko raznovrstnost ali
je neposredno ogroženo naravno ravnovesje.
(2) Pristojni carinski organ in inšpektor mora v osmih dneh od
izreka ustne odločbe, izdelati odločbo tudi v pismeni obliki.
10.2. Neposredni nadzor
154. člen
(neposredni nadzor)
(1) Neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo poleg
inšpektorjev tudi naravovarstveni nadzorniki.
(2) Naloge neposrednega nadzora so:
1. neposredno spremljanje stanja,
2. nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz tega
poročevalec, št. 63

157. člen
(izvajanje mandatnih kazni)
(1) Zadolžitev z bloki za kaznovanje storilcev prekrškov takoj na
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posebnih varstvenih območij (tretji odstavek 33. člena);
18. če ravna z naravno vrednoto v nasprotju s predpisanimi
varstvenimi ali razvojnimi usmeritvami (tretji odstavek 37.
člena);
19. če ravna z naravno vrednoto tako, da ogrozi njen obstoj
(drugi odstavek 40. člena);
20. če uredi naravno vrednoto za ogledovanje in obiskovanje
brez dovoljenja (prvi odstavek 42. člena);
21. če brez koncesije rabi naravno vrednoto (prvi odstavek 43.
člena);
22. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja,
varstvenimi režimi ali razvojnimi usmeritvami zavarovane
naravne vrednote (drugi odstavek 49. člena);
23. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja ali
varstvenimi režimi začasno zavarovane naravne vrednote
(tretji odstavek 51. člena);
24. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja in
varstvenimi režimi na zavarovanem območju (prvi odstavek
53. člena);
25. če izvaja posege in dejavnosti v nasprotju s predpisanimi
pravili ravnanja ali z načrtom upravljanja (prvi odstavek 54.
člena);
26. če ravna z minerali ali fosili v nasprotju s predpisanimi pravili
ravnanja (šesti odstavek 73. člena);
27. če odvzame iz narave minerale ali fosile, ki so zavarovani,
brez dovoljenja (drugi odstavek 75. člena);
28. če brez dovoljenja odvzame iz narave minerale ali fosile
zaradi dajanja v promet (tretji odstavek 76. člena);
29. če uporablja pri odvzemu mineralov ali fosilov iz narave
prepovedane načine ali sredstva (prvi dostavek 77. člena);
30. če uporabi prepovedane načine ali sredstva v nasprotju z
dovoljenjem (drugi odstavek 77. člena)
31. če ne prijavi raziskovanja (prvi odstavek 78. člena);
32. če raziskuje nahajališča mineralov in fosilov v nasprotju z
dovoljenjem (tretji odstavek 78. člena);
33. če ravna v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom za
ogrožene rastlinske ali živalske vrste (prvi odstavek 81. člena);
34. če izvaja poseg v naravo brez predpisanega dovoljenja (tretji
odstavek 104. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Policist lahko takoj na kraju samem izreče, izterja ali izda
plačilni nalog za denarno kazen 50.000 tolarjev posamezniku, ki
ga zaloti pri dejanju samem, zaradi prekrška iz 4. in 30. točke
prvega odstavka tega člena.
(5) Naravovarstveni nadzornik, pristojni inšpektor, carinik ali
policist lahko v okviru pristojnosti za nadzor tega zakona pred
podajo predloga za uvedbo postopka o prekršku zasežejo
predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek
ali so nastali s prekrškom.
(6) Naravne vrednote, ki jih posameznik pridobi s storitvijo
prekrška, se zasežejo in vrnejo lastniku ali upravljalcu
zavarovanega območja.

kraju in plačilnih nalogov, ki jih imajo naravovarstveni nadzorniki
in razdolževanje z bloki ter izterjanimi sredstvi, vodi inšpektorat,
pristojen za ohranjanje narave.
(2) Obrazec blokov za izrekanje denarnih kazni in obrazec
plačilnega naloga ter podrobnejša pravila poslovanja s finančnimi
in drugimi sredstvi predpiše minister.
158. člen
(prostovoljni nadzorniki)
(1) Naloge neposrednega nadzora lahko kot prostovoljno dolžnost
opravlja tudi vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega
zakona (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni nadzornik).
(2) Prostovoljni nadzornik je lahko vsak polnoletni državljan
Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem zakonu.
(3) Določbe od drugega do šestega odstavka 154. člena tega
zakona se uporabljajo tudi za prostovoljne nadzornike.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
159. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če iztrebi rastlinsko ali živalsko vrsto (prvi odstavek 14. člena);
2. če zniža število rastlin ali živali posameznih populacij, zoža
njihove habitate ali poslabša življenjske razmere do take mere,
da postane vrsta ogrožena (drugi odstavek 14. člena);
3. če namerno, brez opravičljivega razloga uniči ali poškoduje
habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst (četrti odstavek
14. člena);
4. če posega v naravo v nasprotju s predpisanim načinom in
pogoji (drugi odstavek 15. člena);
5. če nenačrtovano poseže v populacije vrst ali če poseže na
prepovedan način (drugi odstavek 16. člena);
6. če ne rabi rastlin ali živali v skladu s predpisanimi pogoji (tretji
odstavek 16. člena);
7. če rabi rastline ali živali, ki jih je prepovedano rabiti ali v
nasprotju s predpisano omejitvijo rabe (četrti odstavek 16.
člena);
8. če naseli rastline ali živali tujerodnih vrst brez dovoljenja (drugi
in tretji odstavek 17. člena);
9. če goji živali domorodnih ali tujerodnih vrst brez dovoljenja
(prvi odstavek 21. člena);
10. če ravna v nasprotju z varstvenim režimom, ki ga za rastlinske
ali živalske vrste, ki so varovane na podlagi ratificiranih
mednarodnih pogodb, predpiše Vlada (prvi odstavek 26.
člena);
11. če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev
ugodnega stanja vrste (tretji odstavek 26. člena);
12. če ravna s tehnično spremnjenimi rastlinami ali živalmi v
nasprotju z določbami tega zakona (27. člen);
13. če upravlja z gensko banko brez pooblastila ministra (tretji
odstavek 29. člena)
14. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja pri
odvzemu biološkega materiala iz narave ali z genskimi
bankami (šesti odstavek 29. člena);
15. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja pri
odvzemu genskega materiala iz narave ali v nasprotju s
predpisanimi načini in pogoji rabe genskega materiala (četrti
odstavek 30. člena);
16. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja,
varstvenimi režimi ali razvojnimi usmeritvami za ohranitev
ekološko pomembnih območij (peti odstavek 32. člena);
17. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja,
varstvenimi režimi ali razvojnimi usmeritvami za ohranitev
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160. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če namerno, brez opravičljivega razloga ubije, poškoduje ali
vznemiri rastline ali živali (tretji odstavek 14. člena);
2. če ne obvesti ministrstva o nameravani doselitvi rastlin ali
živali tujerodnih vrst (drugi odstavek 18. člena);
3. če doseli rastline ali živali tujerodnih vrst, ki jih je prepovedano
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doseliti (tretji odstavek 18. člena);
4. če zadržuje živali domorodnih ali tujerodnih vrst v ujetništvu v
neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne oskrbe (prvi
odstavek 19. člena);
5. če ne obvesti ministrstva o pridobitvi živali v predpisanem
roku (drugi odstavek 19. člena);
6. če zadržuje živali domorodnih ali tujerodnih v ujetništvu, z
namenom prikazovanja javnosti, brez dovoljenja (prvi
dostavek 20. člena);
7. če trgovec z živalmi ne zagotovi predpisanih bivalnih razmer
ter ustrezne oskrbe ali ne vodi predpisanih evidenc (prvi
odstavek 23. člena);
8. če ravna v nasprotju s pravili varstva rastlinskih in živalskih
vrst, ki jih predpiše Vlada (24. člen);
9. če izvozi, uvozi ali poskuša uvoziti ali izvoziti rastline ali živali,
njihove dele ali izdelke iz njih brez dovoljenja ministra (prvi
odstavek 25. člena);
10. če izvaja ali poskuša izvajati tranzit rastlin ali živali, njihovih
delov ali izdelkov iz njih, brez dovoljenja ministra, če je
dovoljenje predpisano (prvi odstavek 25. člena);
11. če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev
ugodnega stanja habitatnih tipov (peti odstavek 31. člena);
12. če ravna v nasprotju s predpisanimi smernicami za ohranitev
biotske raznovrstnosti (peti odstavek 35. člena);
13. če ravna v nasprotju s predpisanimi načini in pogoji poseganja
v naravo (drugi odstavek 36. člena);
14. če ne prijavi najdbe minerala ali fosila (prvi odstavek 74. člena)
15. če v zvezi z najdbo minerala ali fosila ne ravna na predpisan
način (74. člen);
16. če ne vodi predpisanih evidenc ali jih ne vodi na predpisan
način (četrti in peti odstavek 76. člena)
17. če oseba, ki je raziskovala ne izroči zahtevane dokumentacije
po zaključku raziskovanja (peti odstavek 78. člena);
18. če izvozi ali poskuša izvoziti mineral ali fosil brez dovoljenja
ministra (prvi odstavek 79. člen);
19. če izvozi ali poskuša izvoziti mineral ali fosil, ki ga je
prepovedano izvoziti (drugi odstavek 79. člena);
20. če ravna v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom za
varstvo izjemnega osebka, populacije ali njihovega habitata
(prvi odstavek 82. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Pristojni inšpektor ali naravovarstveni nadzornik lahko takoj
na kraju samem izreče, izterja ali izda plačilni nalog za denarno
kazen 30.000 tolarjev posamezniku, ki ga zaloti pri dejanju samem,
zaradi prekrška iz 1., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega
člena.
(5) Policist lahko takoj na kraju samem izreče, izterja ali izda
plačilni nalog za denarno kazen 30.000 tolarjev posamezniku, ki
ga zaloti pri dejanju samem, zaradi prekrška iz 1. točke prvega
odstavka tega člena.
(6) Carinik lahko takoj na kraju samem izreče, izterja ali izda
plačilni nalog za denarno kazen 30.000 tolarjev posamezniku, ki
ga zaloti pri dejanju samem, zaradi prekrška iz 9., 10., 18. in 19.
točke prvega odstavka tega člena.
(7) Naravovarstveni nadzornik, pristojni inšpektor, carinik ali
policist lahko v okviru pristojnosti za nadzor tega zakona pred
podajo predloga za uvedbo postopka o prekršku zasežejo
predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek
ali so nastali s prekrškom.
(8) Naravne vrednote, ki jih posameznik pridobi s storitvijo
prekrška, se zasežejo in vrnejo lastniku ali upravljalcu
zavarovanega območja.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
161. člen
Šteje se, da zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo naravno
dediščino in naravne znamenitosti, urejajo naravne vrednote po
tem zakonu.
162. člen
Akti o razglasitvi naravne znamenitosti oziroma redkosti oziroma
prirodne znamenitosti, ki so bili izdani na podlagi zakona o varstvu
kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti v Ljudski Republiki
Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23/48), zakona o varstvu kulturnih
spomenikov in naravnih znamenitosti (Uradni list LRS, št. 22/58),
zakona o varstvu narave (Uradni list SRS, št. 7/70) in zakona o
naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90
in RS, št. 26/92) ostanejo v veljavi do uveljavitve aktov o
zavarovanju naravnih vrednot po tem zakonu.
163. člen
(1) Kulturni spomeniki, ki so pridobili varstveni status na podlagi
zakonov iz prejšnjega člena in Zakona o varstvu kulturnih
spomenikov v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 26/61),in izpolnjujejo
pogoje za pridobitev statusa naravne vrednote po tem zakonu,
pridobijo status naravne vrednote ob soglasju ministra za kulturo.
(2) Seznam naravnih vrednot iz prejšnjega odstavka določi Minister za okolje in prostor v soglasju z Ministrom za kulturo.
(3) Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
164. člen
(1)Vlada sprejme v enem letu od uveljavitve tega zakona predpis
iz drugega odstavka 37. člena tega zakona, s katerim določi
vrste naravnih vrednot in predpiše varstvene in razvojne usmeritve
za varstvo naravnih vrednot.
(2) Minister za okolje in prostor izda v enem letu od uveljavitve
predpisa iz prejšnjega odstavka predpis iz tretjega odstavka 37.
člena tega zakona, s katerim določi in razvrsti naravne vrednote.
165. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se:
- Naravni rezervat Škocjanski zatok po Zakonu o naravnem
rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št.20/98) šteje za
naravni rezervat iz 66. člena tega zakona,
- Spominski park Trebče po Zakonu o spominskem parku Trebče
(Uradni list SRS, št.1/81) šteje za regijski park iz 70. člena tega
zakona.
166. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo javni zavodi
Triglavski narodni park, Spominski park Trebče in Park Škocjanske
jame upravljalci zavarovanih območij in nadaljujejo z upravljanjem
zavarovanih območij v skladu z določili tega zakona in določili
aktov o zavarovanju, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona postane koncesionar v
Naravnem rezervatu Škocjanski zatok upravljalec zavarovanega
območja in nadaljuje z upravljanjem zavarovanega območja v
skladu z določili tega zakona in določili akta o zavarovanju, v
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
167. člen
(1) Upravljalci obstoječih, z zakoni predpisanih zbirk podatkov,
morajo na zahtevo ministrstva dopustiti dostop do podatkov, ki
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so pomembni za vzpostavitev in vodenje baz podatkov in evidenc
po tem zakonu, in njihovo uporabo, pri čemer se varujejo osebni
podatki.
(2) Fizične in pravne osebe, ki posedujejo podatke ali zbirke
podatkov, ki so pomembne za vzpostavitev in vodenje evidenc
po tem zakonu, morajo dopustiti kopiranje podatkov Zavodu za
ohranjanje narave.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka so upravičene do primernega
povračila, če zbiranje podatkov ali njihova obdelava ni bila
financirana iz sredstev javne porabe ali sredstev samoupravnih
interesnih skupnosti.
(4) Višina zneska povračila iz prejšnjega odstavka se določi s
pogodbo, ki jo v imenu države sklene Zavod za ohranjanje narave
Slovenije.

(3) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo ob izpolnjevanju pogojev
prednostno pravico pri pridobitvi pravic potem zakonu. Prednostno
pravico izgubijo, če v enem letu ne vložijo vloge iz prvega odstavka
tega člena.
171. člen
Do izdelave naravovarstvenih smernic se za določitev vsebine
naravovarstvenih smernic uporabljajo strokovne podlage za
varstvo območij naravne in kulturne dediščine v delu, ki se nanaša
na naravno dediščino in varstveni režimi, določeni v aktih o
razglasitvah, izdanih na podlagi zakonov iz 162. člena tega zakona,
in zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/
81), zakonu o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št.1/
81), zakonu o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS,
št. 57/96) in zakonu o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
(Uradni list RS, št. 20/98).

168. člen
(1) Z uveljavitvijo tega zakona preidejo v sestavo Zavoda za
ohranjanje narave Slovenije tisti delavci iz Ljubljanskega
regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine,
Ljubljana, Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine, Piran ter zavodov za varstvo naravne in kulturne
dediščine Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Novo mesto, ki
opravljajo naloge varstva naravnih vrednot.
(2) Zavod za ohranjanje narave Slovenije prevzame tudi sredstva
za delo, inventar in opremo, ki jo uporabljajo delavci iz prejšnjega
odstavka ter dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se
nanašajo na opravljanje nalog varstva naravnih vrednot.
(3) Prevzem delavcev, sredstev, arhiva in nalog iz prejšnjih
odstavkov uredita sporazumno Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za kulturo.

172. člen
Upravne naloge po tem zakonu izvaja Uprava za varstvo narave
kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.
173. člen
(1) Šteje se, da so za opravljanje nalog neposrednega nadzora v
naravi iz 154. člena tega zakona že usposobljeni naravovarstveni
nadzorniki, ki že vsaj tri leta opravljajo naloge neposrednega
nadzora v naravi v javnih zavodih Triglavski narodni park,
Spominski park Trebče, in Park Škocjanske jame ter pri
koncesionarju v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
(2) Osebe, ki so zaposlene v Zavodu za gozdove Slovenije na
delovnih mestih s strokovno izobrazbo s področja naravoslovja
in imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na tem področju ter
delajo v naravi, se na podlagi tega zakona štejejo usposobljene
za naravovarstvene nadzornike in izvajajo naloge neposrednega
nadzora po tem zakonu na območjih, za katera so zadolžene.
(3) Osebe iz prejšnjih odstavkov se vpišejo v evidenco iz 156.
člena tega zakona po uradni dolžnosti

169. člen
(1) Vlada izda izvršilne predpise po tem zakonu, razen predpisa
iz drugega odstavka 37. člena tega zakona, v dveh letih od
uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda izvršilne predpise potem zakonu, razen predpisa
iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona, v treh letih od uveljavitve
tega zakona.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se izvajanje
določb 33. člena tega zakona začne s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski skupnosti.

174. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS,
št. 1/81, 8/90 in RS, št. 26/92), ki urejajo varstvo naravne
dediščine,
2. 3.3. točka 5. člena in prvi odstavek 29. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, 32/93 in 1/96),
3. četrti odstavek 44. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93).

170. člen
(1) Oseba, ki rabi naravno vrednoto na način, za katerega je po
tem zakonu predpisana pridobitev dovoljenja ali koncesije, mora
vložiti vlogo za izdajo dovoljenja iz 42. člena tega zakona ali vlogo
o zainteresiranosti za podelitev koncesije iz 43. člena tega zakona
v enem letu od uveljavitve tega zakona.
(2) Osebe, ki so imele ob uveljavitvi tega zakona pravico
upravljanja naravne vrednote, pridobljeno po dosedanjih predpisih,
pravico obdržijo do ureditve pravic po tem zakonu, izvajajo pa jo
lahko v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v aktu o podelitvi
pravice.
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175. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV
prilagojeno rabo. Način vključevanja ukrepov ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot v rabo prostora in
naravnih dobrin je določen s tem zakonom.

I. TEMELJNE DOLOČBE (1-11.člen)
V poglavju, ki ureja temeljne določbe zakona, so poleg namena
zakona opredeljene tudi druge vsebine, ki so temeljnega pomena
za celoten zakon. To so subjekti ohranjanja narave, pristojnosti
države in lokalnih skupnosti v zvezi z ohranjanjem narave, vsebina
ekološke in socialne funkcije uživanja lastninske pravice v zvezi
z ohranjanjem narave, izključitev veljavnosti določb zakona v
nekaterih posebnih primerih ter vsebina pojmov, ki se v zakonu
uporabljajo.

V skladu z ustavno določenimi obveznostmi so skrb za ohranjanje
biotske raznovrstnosti ter varstvo naravnih vrednot naloženi
vsem, tako fizičnim kot pravnim osebam ter še zlasti javnopravnim
osebam. Posebej so določene pristojnosti države in lokalnih
skupnosti. Lokalne skupnosti imajo na področju varstva naravnih
vrednot lokalnega pomena izvirne pristojnosti, kijih morajo izvajati
v skladu z določili tega zakona.

Namen zakona je prispevati k ohranjanju narave z ukrepi
ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistemom varstva naravnih
vrednot.

Ohranjanje narave je v javnem interesu in je zaradi tega utemeljeno,
da se obveznosti, ki iz tega izvirajo porazdelijo med vse. V tem
delu gre za opredelitev vsebine socialne in ekološke funkcije
uživanja lastnine, ki so jo dolžni zagotoviti lastniki zemljišč v zvezi
s svojo lastnino in se nanaša na dopustitev neškodljivega prehoda
in drugih splošnih rab ter dopustitev opravljanja naravovarstvenih
nalog na svoji lastnini.

Pojma biotska raznovrstnost in naravna vrednota sta v zakonu
posebej izpostavljena in nista uvrščena med ostale pojme, ki jih
ureja zakon. S tako obravnavo imajo te vsebine poseben pomen
in predstavljajo izhodišča za tolmačenje vseh drugih zakonskih
določb. Posebej je izpostavljen tudi pojem naravnega ravnovesja,
ki je bistvenega pomena za ohranitev biotske raznovrstnosti, ker
je le ta odvisna od ohranjanja naravnega ravnovesja. Pojem
ohranjanje naravnega ravnovesja služi kot pravni standard za
odločanje o tem, kdaj je nek poseg v naravo, z vidika ohranjanja
biotske raznovrstnosti še dopusten in kdaj ne več.

Zakon ureja izključitev veljavnosti določb v nekaterih izjemnih
primerih kot so naravne nesreče, kar je utemeljeno z varnostjo
življenja in zdravja ljudi, in izvajanje nujnih ukrepov obrambe države
vendar to izključitev na splošno veže le za čas trajanja neposredne
nevarnosti. Poleg tega pa je tudi v tem primeru treba upoštevati
načelo najmanjšega poškodovanja ob doseganju enakih učinkov.

Biotska raznovrstnost je relativno nov predmet varstva
mednarodnega prava, kateremu se priznava velik pomen in je
zato deležen visoke stopnje varstva. Razlog za to je v spoznanju,
da je biotska raznovrstnost, pri čemer le ta vključuje raznovrstnost
znotraj vrst in med njimi, raznovrstnost njihovih habitatov ter
ekosistemov, tisto, kar je v naravi najbolj ogroženo in zaradi tega
tudi najbolj vredno ter potrebno varstva. S sprejemom Konvencije
o biološki raznovrstnosti je Slovenija sprejela tam določene
obveznosti, vendar le te ša niso v celoti uresničene v pravnem
redu. Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki jih določa ta
zakona se nanašajo na prostoživeče rastlinske in živalske vrste,
njihov genski material, habitate ter ekosisteme. Z obveznostjo
vključevanja teh ukrepov v rabo sestavin biotske raznovrstnosti
pa se ustvarjajo pogoji za njihovo trajnostno rabo.

Zakon sledi že uveljavljeni nomotehnični praksi, da se v posebnem
členu uredijo in skupaj predstavijo pojmi, ki so v zakonu uporabljeni
in imajo neko posebno vsebino. Pri tem so ohranjeni pojmi iz
zakona o varstvu okolja in se tu ponovno ne obrazlagajo, razen
v primeru, če jim je s tem zakonom dan nek nov poseben pomen.
Pri opredelitvi pojmov so v največji možni meri upoštevani
mednarodno dogovorjeni pojmi iz podpisanih mednarodnih pogodb,
hkrati so tudi usklajeni s predpisi Evropske skupnosti.
II. OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
2. 1. RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE (12. - 28. člen)
Zakon vzpostavlja posebno varstvo nad osebki prostoživečih
rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastline in živali)
in se v obstoječa lastninska razmerja ne spušča, razen v delu,
ko ureja primere in pogoje ter dovoljene namene za odvzem
vodnih rastlin in živali iz narave ter vzpostavitev lastninske pravice
fizičnih in pravnih oseb na teh vodnih rastlinah in živalih, ki pa so
sicer v lasti države na podlagi zakona o varstvu okolja. Dovoljen
odvzem iz narave je mogoč tudi na podlagi drugih zakonov, kot
so npr. zakoni, ki urejajo lov in ribolov.

Naravne vrednote, so deli žive in nežive narave, ki so zaradi
svoje redkosti, dragocenosti ali druge vrednosti spoznani za
vrednoto, ki jo je treba posebej varovati in ohranjati. Zakon ureja
celovit sistem varstva naravnih vrednot. Vzpostavljeno načelo
neogrožanja naravnih vrednot ter načelo ohranjanja naravnih
vrednot v obstoječem stanju oziroma vzpostavljanje prejšnjega
stanja predstavljata obveznost za vse lastnike naravnih vrednot,
kakor tudi za njihove uporabnike. Pri opredelitvi pojma naravne
vrednote je smiselno ohranjena pojmovna opredelitev iz zakona
o varstvu okolja. Besedilo je spremenjeno le zaradi prečišćavanja
opredelitve. Zaradi večje jasnosti so navedene tudi pojavne oblike
naravnih vrednot, pri čemer se v glavnem ohranjajo navedbe o
naravni dediščini iz zakona o naravni in kulturni dediščini. Zaradi
ohranitve kontinuitete je v zakonu navedeno, da obsegajo naravne
vrednote naravno dediščino v Republiki Sloveniji.

Bistvena novost v slovenskem pravnem redu je vzpostavitev
splošnega varstvenega režima vseh prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste).
Ta režim sestavljajo že v zakon vgrajene temeljne omejitve in
prepovedi ter podrobnejša pravila ravnanja, ki jih za varstvo
rastlinskih in živalskih vrst, predpiše Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vlada). V sam zakon so vgrajene tiste prepovedi
ravnanja, za katere je predlagatelj ocenil, da so najbolj ogrožujoče
za ohranitev biotske raznovrstnosti ter so v mednarodno primerljivi
tuji zakonodaji že postale minimalni standard varstva narave ali
pa jih Sloveniji nalagajo že sprejete mednarodne konvencije ter
tiste mednarodne konvencije, ki so še v postopku sprejemanja ali
pa so vsebina prava Evropske skupnosti.

Tako ohranjanje biotske raznovrstnosti kot varstvo naravnih
vrednot se izvaja tako, da se najprej določi objekt varstva, ki ima
zakonsko določene pogoje, ki ga konstituirajo kot predmet
posebnega obravnavanja v javnem interesu. Objekt varstva je
lahko prostorsko ali vrstno določljiv. Glede na ti dve možnosti se
razlikujejo tudi ukrepi varstva. Ukrepi varstva so neposredni in
posredni. Neposredni ukrepi so naravnani na to, da aktivno
zavarujejo objekt varstva, medtem ko posredni ukrepi zagotavljajo
varstvo z upoštevanjem lastnosti objekta in tem lastnostim
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V zakon vgrajene prepovedi se nanašajo na vrste in prepovedujejo
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uničevanje vrst, zniževanje števila osebkov do stopnje
ogroženosti vrste ter uničevanje habitatov vrst. Prepovedi pa se
nanašajo tudi na posamezne rastline ali živali in takrat se prepoved
nanaša na ubijanje, poškodovanje, jemanje iz narave ali
vznemirjanje, pri čemer je za ločnico med dovoljenim in
prepovedanim ravnanjem, postavljeno tisto ravnanje, kije namerno
in nima opravičljivega razloga. Za ravnanje z opravičljivim
razlogom pa se določeno tisto dejanje, ki ima za človeka koristno
posledico in je družbeno sprejemljivo. Kot dovoljeno dejanje je
opredeljen tudi lov in ribolov živali tistih vrst, ki jih je dovoljeno
loviti, opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti v skladu z
zakonom ter jemanje rastlin ali živali iz narave za namene,
določene z zakonom.

predpisani pogoji.
Zakon ureja še poseben primer zadrževanja v ujetništvu, to je
zadrževanje v ujetništvu z namenom gojenja. Ureditev te
problematike je zelo kompleksna zlasti zato, ker je treba pri gojitvi
tujerodnih vrst zagotoviti varnost domorodnih vrst in se zato pred
izdajo dovoljenja za gojitev osebkov tujerodnih vrst obvezno
izvede postopek presoje tveganja za naravo.
Civilnopravne narave je določba, da odgovarja gojitelj živali za
pobeg gojenih živali, ne glede na obliko krivde, saj predstavlja
gojenje živali faktor ogrožanja tako za druge živali in vrste, kakor
tudi posredno za človeka. Zaradi razvoja znanosti in novih
spoznanj namreč ni mogoče šteti, da je s pozitivno presojo tveganja
že nepreklicno ugotovljeno, da možnosti negativnega vplivanja
živali tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost ne obstajajo in je
gojitelj oproščen odgovornosti.

Splošen varstveni režim ureja tudi varstvo habitatov populacij
rastlinskih in živalskih vrst. Materialni okvir obvezujočega urejanja
je vezan na upoštevanje ekosistemskih zakonitosti ter uporabo
sonaravnih načinov in pogojev, ki zagotavljajo ohranitev vrste in
je obvezen za tistega, ki posega v habitate. V zakonu je dana
pristojnost ministru, pristojnemu za ohranjanje narave (v
nadaljevanju: minister), da lahko predpiše najmanj moteč način
poseganja ter, da lahko časovno omeji posege in dejavnosti v
življenjskem prostoru populacij živalskih vrst v času, ki sovpada
z njihovimi življenjsko pomembnimi obdobji. Kakor v vseh drugih
primerih, ko gre za resorno prekrivanje, se tudi tu izdajajo predpisi
v soglasju z ministrom, ki je pristojen za drugo področje.

Zakon podrobneje ureja tudi trgovanje z živimi živalmi tujerodnih
in domorodnih vrst. Ta ureditev predstavlja pravno podlago za
izvajanje mednarodne konvencije, ki ureja uvoz, izvoz, tranzit in
transport z rastlinami in živalmi vrst, ki so uvrščene v posebne
sezname, glede na mednarodno ugotovljene stopnje ogroženosti
obstoja vrst. Podrobnejša pravila ravnanja bodo določena s
predpisom Vlade. Ureditev ne predvideva licence za trgovanje z
živalmi, kar bi bilo tudi možno in je urejeno v nekaterih tujih
zakonodajah, temveč predpisuje poleg pogojev zadrževanja v
ujetništvu tudi obvezno vodenje predpisanih evidenc.

Ker so rastlinske in živalske vrste tudi naravni vir in kot take
predmet rabe se mora le ta odvijati po načelih trajnosti z uporabo
metod in načinov, ki to omogočajo. Predpogoj za sonaravno rabo
je načrtovanje rabe, zato je v zakonu določeno, da mora raba
rastlin in živali, ki že poteka po načrtih, upoštevati ekosistemskih
in biogeografske značilnosti vrste. V primerih, ko načrtovanje
rabe rastlin in živali še ni urejeno, ga lahko uredi Vlada. Iz načrtov
mora izhajati utemeljenost konkretnega posega v vrsto, ki se
mora izvesti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon tudi
pooblašča ministra, da lahko rabo omeji ali prepove, če je zaradi
neracionalne rabe ogrožen obstoj vrste.

V zakonu je v vseh primerih, ko se odločanje nanaša na živalske
vrste, ki so predmet prehrane, lova ali ribolova ter rastlinske
vrste, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske in gozdarske
dejavnosti odkaza~na pristojnost odločanja na pristojno ministrstvo.
V teh primerih je vedno predpisano tudi soglasje ministrstva,
pristojnega za ohranjanje narave.
S predlagano ureditvijo se obstoječe pravne ureditve rabe rastlin
ali živali ohranjajo v kar največji meri v veljavi in predlagana
zakonska ureditve v to ne posega, razen ko je to nujno potrebno
zaradi vzpostavitve celovitosti ukrepov ohranjanja biotske
raznovrstnosti.

Zaradi tveganja, ki ga za domorodne vrste predstavlja naselitev
rastlin ali živali tujerodnih vrst, je le to načeloma prepovedano ter
izjemoma dovoljeno, če je opravljen postopek presoje tveganja
za naravo in je ugotovljeno, da naselitev ne bo ogrozila biotske
raznovrstnosti.

V zakonu je predvidena izdaja podzakonskega predpisa, ki bo
podrobno uredil varstvo rastlinskih in živalskih vrst. Posebej je
zaradi izvajanja mednarodnih konvencij določeno, da dovoljenja
za izvoz, uvoz ali tranzit osebkov, njihovih delov ali izdelkov rastlin
ali živali izdaja ministrstvo.

V zakonu je posebej urejena doselitev rastlin in živali tujerodnih
vrst. Nevarnost ogrožanja naravnega ravnovesja je pri doselitvi
rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki so v habitatu že prisotne, manjša
kot pri njihovi naselitvi. Kljub temu pa lahko vnos večjega števila
osebkov ogrozi naravno ravnovesje in je zaradi tega v zakonu
določena obveznost spremljanja in nadzorovanja doseljevanja. V
zakonu so zaradi operativnosti predvidene tudi nekatere izjeme,
ko je izkustveno že ugotovljeno, da ne gre za ogrožanje.

Varstvo mednarodno ogroženih vrst je uvrščeno v zakon zaradi
uskladitve s predpisi Evropske skupnosti. Zaradi dejstva, da
nekatere vrste, ki so mednarodno ogrožene, v Sloveniji niso
spoznane za ogrožene, je treba varstvo teh vrst urediti posebej.
Evropska skupnost predpisuje kot obveznost, da je treba
ugotavljati stanje vrste, glede na stanje, ki je opredeljeno kot
ugodno stanje. Obveznosti se nanašajo na ohranitev ugodnega
stanja vrste z ukrepi, ki jih določi država. Zakon določa, da Vlada
predpiše smernice za ohranitev ugodnega stanja vrste za habitate
vrst, ki so mednarodno ogrožene ter obveznost upoštevanja teh
smernic pri vseh dejavnostih, ki bi lahko poslabšale stanje vrste.
Kot taka dejavnost je ocenjena raba naravnih virov in raba prostora.
Zakon zato določa, da se smernice obvezno upoštevajo pri rabi
prostora in rabi naravnih dobrin.

V skladu s temeljnimi izhodišči splošnega varstva živalskih vrst,
je tudi vzpostavitev obveznih pravil ravnanja pri zadrževanju živali
v ujetništvu. Za zadrževanje živali v ujetništvu bodo morale biti
izpolnjene minimalne zahteve v zvezi z ustreznimi bivalnimi
razmerami in oskrbo, ki jih bo predpisal minister. V zakonu je dan
še poseben poudarek zadrževanju živali v ujetništvu z namenom
prikazovanja javnosti, zaradi tega, ker je zaradi ozaveščanja
javnosti o pomenu ohranjanja narave, zelo pomembno v kakšnih
razmerah in na kakšen način se živali prikazujejo. Predpisana je
obveznost prijave o zadrževanju živali v ujetništvu ministrstvu za
tiste vrste, ki jih določi minister. Ta notifikacijska dolžnost je nujna
zaradi zagotovitve nadzora nad upoštevanjem predpisanega
režima. Za zadrževanje v ujetništvu z namenom prikazovanja
javnosti pa je predvidena izdaja dovoljenja, če so izpolnjeni vsi
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Ker so tehnično spremenjene rastline in živali gensko
spremenjene je v zakonu določeno, da se zaradi stopnje
ogrožanja, ki jo predstavljajo, obravnavajo kot osebki tujerodnih
vrst.
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2.2. GENSKI MATERIAL (29. ■ 30. člen)

Posebna varstvena območja so tista ekološko pomembna
območja, ki so del Evropskega ekološkega omrežja in imajo kot
taka predvideno najstrožje varstvo.

Genski material je sestavina biotske raznovrstnosti, ki je izjemno
pomembna za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi tega
ureja zakon genske banke tako, da opredeljuje, kaj genske banke
so, čemu so namenjene, kdo lahko z njimi upravlja, način pridobitve
pravice do upravljanja ter drugo. Predpisu Vlade je prepuščeno,
da uredi pravila ravnanja v zvezi z biološkim materialom in
genskimi bankami. Odvzem biološkega materiala iz narave ne
sme ogrožati obstoja ekosistemov ter populacij vrst v njihovih
habitatih.

K ohranjanju biotske raznovrstnosti prispeva tudi ohranjanje
krajinske pestrosti in posameznih krajinskih struktur, ki so habitat mnogim rastlinskim in živalskim vrstam. Krajinska pestrost
pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti s tem,
ker druga z drugo vplivata na obstoj raznolikosti tradicionalnih
krajin. Ker je v prostoru značilna krajina lahko tudi pomemben
habitat oziroma ekosistem, se z varstvom enega varuje tudi drugi.
Zaradi tega dejstva se v zadnjem času v Evropi preko varstva
narave povezuje težnja po skupnem varovanju obeh značilnosti.

Ker je genski material tudi naravni vir ureja zakon tudi njegovo
rabo. Vlada določa obvezna pravila ravnanja v zvezi z rabo
genskega materiala. Odvzem genskega materiala za rabo ne
sme ogroziti biotske raznovrstnosti.

Zakon ureja tudi varstvo habitatov rastlinskih in živalskih vrst, ki
živijo v naseljih ter predpisuje ravnanja, ki jih je treba upoštevati
za ohranitev biotske raznovrstnosti v naseljih.

2.3. EKOSISTEMI (31. - 36. člen)

III. VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

Ekosistemi predstavljajo morda najpomembnejšo sestavino
biotske raznovrstnosti, saj so nujni pogoj za obstoj vrst. Varstvo
ekosistemov je najbolj vprašljivo zaradi njihove kompleksnosti
ter prepletanja vplivov. Že meje ekosistemov je težko določiti, ko
pa se varstvo teh velikih območij sooči s potrebami razvoja na
področjih infrastrukturnih povezav, gospodarstva, energetike ter
ne nazadnje kmetijstva in pridobivanja hrane, je varstvo praviloma
vedno otežkočeno ter pogosto podrejeno drugim interesom.

Naravne vrednote so pojem, ki ga je uvedel zakon o varstvu
okolja ter povzemajo dosedanjo vsebino naravne dediščine ter
zajemajo še nova spoznanja o vrednosti živalskih in rastlinskih
vrst ter pomenu varstva habitatov za njihovo ohranitev. Zakon bo
torej nadomestil obstoječo ureditev naravne dediščine iz zakona
o naravni in kulturni dediščini. V zakonu je posvečena posebna
pozornost natančnemu definiranju pojmov in vrstam ter oblikam
varstvenih ukrepov. Tak pristop bo tudi prispeval k razmejitvi do
področja varstva kulturne dediščine. Pri pripravi nove zakonske
ureditve so bila upoštevana spoznanja o slabostih in pomanjkljivostih obstoječe zakonske ureditve. V nadaljnji obrazložitvi bo
zato posvečena posebna pozornost tistemu delu zakonske
ureditve, ki se od obstoječe razlikuje.

Na ohranjanje ekosistemov vpliva cela vrsta dejavnikov. V tem
zakonu so urejeni ukrepi, ki prispevajo k ohranjanju ekosistemov
z ohranjanjem posameznih območij, ki so pomembna za ohranitev
habitatov vrst, ki so ogrožene aH habitatnih tipov ter tistih območij,
ki so pomembna kot selitvene poti živali ter omogočajo preživetje
vrste.

3.1. PRIDOBITEV STATUSA (37. - 44. člen)

Ta del zakona je v največji meri prilagojen zahtevam smernic
Evropske skupnosti tudi zaradi tega, ker je v njih najbolj dodelan
sistem varstva ekosistemov. Zakon določa habitatne tipe in druga
območja pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter
vzpostavlja kot varstveni kriterij njihovo hranitev v ugodnem stanju.
Območja, ki vsebujejo habitatne tipe, habitate mednarodno
ogroženih vrst ter druga območja pomembna za ohranitev biotske
raznovrstnosti se povezujejo v Evropsko ekološko omrežje,
imenovano Natura 2000. Za območja, ki so del tega omrežja je
zahtevano zelo strogo varstvo In vrsta ukrepov, ki zagotavljajo
ohranitev in povezanost omrežja.

Naravne vrednote so opredeljene že v poglavju o temeljnih
določbah zakona, tako da je v tem poglavju urejen postopek
pridobitve statusa naravne vrednote ter uokvirjen sistem varstva
naravnih vrednot. Naravne vrednote so del narave, ki ima neko
posebno vrednost. Zakon pooblašča organizacijo, pristojno za
ohranjanje narave, da na podlagi strokovnih meril opravi
vrednotenje delov in sestavin narave ter evidentira tiste dele, ki
imajo lastnosti, potrebne za pridobitev statusa naravne vrednote.
Sedaj veljavna ureditev ne loči med strokovno in pravno določitvijo
objekta varstva ter oba postopka združi v razglasitev. Posledica
tega je bila, da pogosto zaradi političnih razlogov zelo vredni deli
narave niso bili zavarovani in so propadli. V zakonu je sedaj
postopek ločen in sicer določi Vlada vrste naravnih vrednot ter
predpiše varstvene in razvojne usmeritve za njihovo varstvo.
Minister na podlagi strokovno izvedenega postopka evidentiranja
in vrednotenja, ki ga opravi organizacija, pristojna za ohranjanje
narave, določi dele narave, ki so naravna vrednota. Hkrati pa se
izvede še postopek delitve na naravne vrednote, ki so lokalno
pomembne in za katerih varstvo je pristojna lokalna skupnost ter
na naravne vrednote državnega pomena, za katere je zadolžena
država. Ta razvrstitev se opravi s predpisom, kjer so naravne
vrednote geografsko določene.

V zakonu so kot predmet varstva navedeni ekosistemi, ki pa se
varujejo z ohranjanjem habitatnih tipov v ugodnem stanju. Standard, kdaj je habitatni tip v ugodnem stanju, je določen s smernico
in je v zakonu le povzet. Predpisu Vlade je prepuščeno, da določi
vrste habitatnih tipov ter predpiše smernice za njihovo ohranitev
v ugodnem stanju. Te smernice se obvezno upoštevajo pri rabi
naravnih dobrin in prostora. V tem delu gre za varstvo ex lege, saj
ni mogoče na območje natančno opredeliti habitatnih tipov v naravi.
Varovani habitatni tipi namreč glede na svojo definicijo dejansko
prekrijejo celotno območje države. Smernica določa naslednje
habitatne tipe: morski, obalni in halofitski, sladkovodni, skalnati in
jamski ter gozdni in habitatni tipi obalnih in celinskih peščin, resav
in grmičevja zmernih območij, zimzelenega grmičevja, naravnih
In polnaravnih travišč, visokih, nizkih barij, močvirij ter drugih
mokrišč. Vsi ti habitatni tipi se bodo obvezno varovali na podlagi
zakona.

Zakon podrobno določa vsebino predpisa, s katerim se določijo
in razvrstijo naravne vrednote ter vzpostavlja register naravnih
vrednot, kot zbirko podatkov o naravnih vrednotah, ki je praviloma
dostopna javnosti. Kadar je v interesu varstva naravnih vrednot,
da posamezni podatki o naravni vrednoti, zlasti npr. podatki o legi
nahajališča mineralov ali fosilov, legi vhoda v podzemno jamo,
mestih, ki so pomembna za odvijanje življenjskih procesov rastlin

Za varstvo drugih območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, so kot zbirni pojem določena ekološko pomembna
območja. Vlada določi ekološko pomembna območja in sprejema
za njihovo varstvo ukrepe varstva naravnih vrednot.
poročevalec, št. 63
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ali živali, lahko določi minister, da ti podatki niso dostopni javnosti.
Poleg tega, na naravne vrednote vezanega sistema registriranja
podatkov, predvideva zakon tudi vodenje drugih evidenc. Njihovo
zbiranje in vodenje bo urejeno skladno s predpisi s področja
statistike.

zavaruje naravna vrednota ter dopustitvijo možnosti ustanovitve
zavarovanega območja je nujna, zaradi značilnosti naravnih
vrednot.
Po naravi stvari loči zakon tri temeljne skupine naravnih vrednot,
glede na posebnosti varstva. To so naravne vrednote, ki se
varujejo v prostoru z določitvijo zavarovanega območja, minerale
in fosile, ki so tako imenovana premična naravna vrednota in se
varujejo "in situ" na mestu nahajališča ter "ex situ" kjerkoli se
nahajajo ter rastlinske in živalske vrste.

Zakon določa splošno obveznost ravnanja, ki ne ogroža obstoja
naravnih vrednot.
Posebna pozornost je posvečena tudi ureditvi naravne vrednote
za ogledovanje in obiskovanje, za katero je treba pridobiti
dovoljenje ministrstva. Ogledovanje in obiskovanje je sicer
dopuščeno vsem pod enakimi pogoji, vendar lahko minister
ogledovanje in obiskovanje omeji ali prepove, zaradi razlogov
varstva naravne vrednote ali varnosti obiskovalcev.

Pomen rastlinskih in živalskih vrst za ohranjanje narave je izjemen.
Njihovo varstvo je specifično urejeno, kar zahteva poseben pravni
instrumentarij. Razlog za zavarovanje rastlinskih in živalskih vrst
je njihova ogroženost in ne neka posebna vrednost. Zavarovane
vrste se varujejo preko varstva osebkov, s prepovedmi
vznemirjanja, ubijanja, jemanja iz narave in drugimi podobnimi
ukrepi. Varujejo se tudi z varstvom habitatov, ki se zavarujejo kot
življenjski prostor zavarovane vrste. Praviloma se v te namene
ustanovi naravni rezervat ali strogi naravni rezervat.

Raba naravne vrednote, ki je v lasti države aH lokalne skupnosti
je možna samo na podlagi pridobljene koncesije. Za podelitev
koncesije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
gospodarske javne službe.
Glede na določitev pojma naravne dobrine iz zakona o varstvu
okolja izhaja, imajo lahko deli narave različen pravni položaj, lahko
so naravi vir, naravno javno dobro oziroma naravna vrednota.
Ker se ti različni pra vni položaji lahko srečajo na istem delu nara ve,
je treba urediti razmerje med pravili ravnanja, če do tega pride.
Vrednostno in varstveno gledano je naravna vrednota
najvrednejša in najbolj potrebna varstva ter je zaradi tega
utemeljeno, da se predpiše, da je splošna in posebna raba dela
narave kot naravnega vira ali naravnega javnega dobra podrejena
pravilom varstva naravne vrednote.

Kot ukrep varstva naravne vrednote je določen tudi ukrep
začasnega zavarovanja, ki je prenešen iz obstoječe ureditve
varstva naravne dediščine in omogoča varstvo tistih delov narave,
za katere se domneva, da imajo zakonsko zahtevane lastnosti,
za pridobitev statusa naravne vrednote in je njihov obstoj ogrožen.

3.2. UKREPI VARSTVA NARAVNIH VREDNOT (45. - 52.
člen)

3.3. ZAVAROVANA OBMOČJA (53. - 63. člen)

Obnovitev je sicer urejena kot poseben ukrep, vendar se bo
praviloma prekrila še s katerim drugim ukrepom, najmanj z
zavarovanjem. Izvajala se bo z uporabo določil zakona o varstvu
okolja, ki ureja postopek sanacije degradiranega okolja.

V tem poglavju je podrobno razdelan sistem sprejema akta o
zavarovanju, s katerim se ustanavlja zavarovano območje,
njegova vsebina, način upravljanja z zavarovanim območjem in
drugo. Zakon ohranja obstoječi sistem zavarovanja naravnih
vrednot ter ga podrobneje razdeljuje. Dosedanje kategorije
naravnih znamenitosti so v zakonu določene kot oblike
zavarovanih območij oziroma ukrepi varstva. Od obstoječih
kategorij zakon ne pozna več spomenika oblikovane narave, na
novo pa ureja strogi naravni rezervat. Te kategorije so primerljive
z mednarodno sprejetimi kategorijami in omogočajo prepoznavnost v tem pomenu.

Država in lokalne skupnosti so dolžne zagotoviti varstvo naravnih
vrednot z izvajanjem ukrepov varstva. Če lokalna skupnost ne
sprejme predlaganega ukrepa varstva, kot ga poda organ
pristojen za varstvo narave, je dolžna ukrepati država, na račun
lokalne skupnosti.
Zakon ureja naslednje ukrepe varstva: pogodbeno varstvo,
zavarovanje, začasno zavarovanje in obnovitev.
Pogodbeno varstvo naravnih vrednot je pomembna novost v
našem pravnem redu saj predstavlja pozitiven ukrep, ki naj bi
stimuliral lastnike naravnih vrednot k njihovemu varstvu brez
prisilnih ukrepov ali omejevanja pravic. Utemeljen naj bi bil na
aktivni naravovarstveni dejavnosti na terenu, ki bo lastnikom znala
približati vrednosti narave in potrebe po njeni ohranitvi. Zakon
utemeljuje to obliko ukrepa na pogodbenem razmerju, ki ga sklene
vsakokratni zavezanec za varstvo naravne vrednote z lastnikom
naravne vrednote oziroma z njim izenačeno osebo, ter določa
vsebino pogodbe.

Razlog za črtanje spomenikov oblikovane narave iz varstvenih
ukrepov je v dejstvu, da je bila ta kategorija v veliki meri skupna
varstvu naravne in kulturne dediščine in je sedaj zlasti v delu, ki
se nanaša na vrtno arhitekturo, urejena v sistemu varstva kulturne
dediščine. V delu, ko je oblikovana narava še pomembna za sistem
varstva naravnih vrednot ter ohranjanje biotske pestrosti, se
varstvo ureja v kategoriji naravnega spomenika ter deloma v
sistemu ohranjanja biotske raznovrstnosti pri varstvu genskega
materiala. Botanični vrtovi, arboretumi in drugi tako oblikovani deli
narave namreč lahko delujejo kot genske banke za ohranjanje
genskega materiala prostoživečih domorodnih rastlinskih in
živalskih vrst.

Posebna oblika pogodbenega varstva je pogodba o skrbništvu,
ki se sklene med državo ali lokalno skupnostjo ter fizično ali
pravno osebo, ki se obveže, da bo izvajala naloge varstva naravne
vrednote. Za razliko od prejšnjega primera ta oseba ni lastnik
naravne vrednote in se pridobi na podlagi javnega razpisa.

Ožja zavarovana območja so naravni rezervat, strogi naravni
rezervat in naravni spomenik ter se geografsko praviloma
prekrijejo z območjem ene ali več naravnih vrednot. Širša
zavarovana območja narodni, regijski in krajinski park, pa so
praviloma širša območja narave. Ta območja narave se zavarujejo
zaradi ohranitve narave, varstva naravnih vrednot ter odvijanja
naravnih procesov. Širša zavarovana območja imajo poleg
naravovarstvenega pomena tudi vlogo zagotavljanja razvojnih
možnosti lokalnega prebivalstva, zagotavljanja in omogočanja

Najpomembnejši ukrep varstva naravnih vrednot je še vedno
zavarovanje, vendar je sedaj to ukrep, ki je namenjen varstvu
naravne vrednote in sicer ene ali več. Izvede se s sprejemom
akta o zavarovanju naravne vrednote. S tem aktom se lahko
ustanovi tudi zavarovano območje kot ukrep, ki zagotavlja
istočasno in skupno varstvo večjega števila naravnih vrednot.
Razlikovanje med aktom o zavarovanju, s katerim se lahko
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telesne in duhovne sprostitve človeka. V določenih primerih lahko
pomenijo tudi uresničevanje mednarodno priznanih oblik
zavarovanja območij narave in mednarodnih pobud za
zavarovanje.

3.3.2. Širša zavarovana območja (67. - 71. člen)

Na zavarovanih območjih se morajo posegi in dejavnosti izvajati
v skladu s predpisanimi pravili ravnanja in z načrtom upravljanja,
če je le ta predpisan. Zakon generalno določa, da se lahko, zaradi
ohranitve lastnosti naravne vrednote, izvajanja njenega varstva
ali obnovitve, z aktom o zavarovanju omeji opravljanje dejavnosti
ali rabe, vendar le v tistem najmanjšem obsegu, ki je neizogibno
potreben zaradi ohranitve naravne vrednote ter na način določen
z zakonom. Konkretno ga strokovno opredeli organizacija,
pristojna za ohranjanje narave.

Podobno kot ožja zavarovana območja so urejene tudi vrste širših
zavarovanih območij. To so narodni, regijski in krajinski park.
Zakon ureja splošni varstveni režim v širših zavarovanih območjih
tako, da določa vrste prepovedi in omejitev, ki se lahko glede na
vrsto širšega zavarovanega območja, določijo v aktih o
zavarovanju. Narodni park je edina vrsta zavarovanega območja,
ki se bo še naprej ustanavljala z zakonom. Za obe drugi vrsti, to
je regijski in krajinski park, je predvideno, da jih ustanavlja Vlada
ali pristojni organ lokalne skupnosti.

V postopku sprejema akta o zavarovanju je bistvena novost v
predpisanem postopku seznanitve javnosti z namenom
zavarovanja. Zakon pri tem loči med seznanitvijo javnosti in javno
predstavitvijo. Seznanitev javnosti se uporablja pri ožjih
zavarovanih območjih in daje javnosti možnost dajanja pripomb k
osnutku akta o zavarovanju, ki se objavi v javnem glasilu z
obvestilom, kje si je možno ogledati kartografsko in drugo
dokumentacijo v zvezi z zavarovanjem. Javna predstavitev pa
vključuje tudi javno obravnavo in javno predstavitev razlogov za
zavarovanje z osnutkom akta o zavarovanju in kartografsko
dokumentacijo. Opravi se v eni ali vseh lokalnih skupnosti na
območju, za katero se pripravlja akt o zavarovanju. Ustanovitelj
je dolžan podati strokovna stališča do pripomb, ki so bile dane v
času javne predstavitve.

Izjema od uveljavljenega načela, da se zavarovana območja
ustanavljajo s podzakonskimi predpisi, je predvidena z ureditvijo,
da območja velikega pomena za državo ali mednarodno
pomembna območja zavaruje Državni zbor Republike Slovenije
z zakonom.

skupnosti.

3.4. MINERALI IN FOSILI (72. - 79. člen)
Varstvo mineralov in fosilov je, glede na njihovo lastnost, da so
premična stvar, v zakonu urejeno posebej. Ohranjene so nekatere
določbe iz obstoječega sistema varstva, ki je v načelu dajal
premični naravni dediščini enako varstvo kot premični kulturni
dediščini. V konkretnem primeru gre deloma za analogijo z
urejanjem varstva arheoloških nahajališč pri obveznih pravilih
ravnanja pri najdbah mineralov ali fosilov, ki imajo lastnosti naravne
vrednote.

Zaradi zagotovitve delovanja zavarovanega območja je nujno
vzpostaviti ustrezne upravljalske mehanizme. Eden najpomembnejših instrumentov, ki se zahteva tudi v mednarodnem pogledu,
je določitev načrta upravljanja, kot akta programsko razvojne
narave. Temeljiti mora na aktu o zavarovanju in tam določenih
namenov, ciljev varstvenih režimov in drugih usmeritev podrobneje
razdela varstvene in razvojne usmeritve zavarovanega območja,
prostorsko komponento in druge sestavine, bistvene za delovanje
zavarovanega območja, vključno z upoštevanjem interesov
lokalnega prebivalstva, razvojem tradicionalnega načina izvajanja
dejavnosti in dnigim.

Pri ureditvi je bila v veliki meri upoštevana tudi ureditev v drugih
državah, ki dajejo velik pomen varstvu mineralov in fosilov ter
njihovim nahajališčem.
Zakon določa, da so minerali in fosili v lasti države. Z zakonom se
določijo primeri in pogoji, ko je prilastitev posameznih primerkov
dovoljena.
Za minerale in fosile, ki so naravna vrednota, je z zakonom
določen splošen režim varstva, ki se nanaša na ravnanje pri
najdbi mineralov in fosilov, obveznost prijave raziskovanja
nahajališč, varstvo "in situ" in "ex situ", možnost izvoza, dovoljen
odvzem iz narave in drugo.

Zakon podrobno ureja upravljanje z zavarovanim območjem in
ga opredeljuje kot opravljanje nalog varstva naravnih vrednot in
nalog, ki so pomembne za izpolnitev namena, zaradi katerega je
bilo območje zavarovano in so določene v aktu o zavarovanju. V
aktu se tudi določi način izvajanja nalog upravljanja. Ustanovitelj
lahko sam opravlja te naloge, ustanovi v ta namen javni zavod ali
podeli koncesijo za upravljanje. Upravljanja z zavarovanim
območjem je opredeljeno kot javna služba.

Ker so obvezna pravila ravnanja pri najdbah mineralov in fosilov
naslovljena tudi na tiste, ki pri opravljanju dejavnosti odkrijejo
mineral ali fosil in je rok desetih dni, v katerem se mora ministrstvo
odločiti ali je raziskava potrebna lahko predolg, je predvidena
možnost, da se lahko ta rok po posebnem dogovoru tudi skrajša.

Označevanje zavarovanih območij in vpis zavarovanih območij
v zemljiško knjigo je urejeno na podoben način kot v sedaj veljavni
ureditvi. Razlog za ohranitev vpisa v zemljiško knjigo je v pravnih
posledicah, ki jih zakon veže na pravni promet z naravnimi
vrednotami in nepremičninami na zavarovanih območjih.

Vlada predpiše podrobnejša pravila ravnanja z minerali in fosili.
3.5. OGROŽENE RASTLINSKE IN ŽIVALSKE VRSTE
(80. - 83. člen)

3.3.1. Ožja zavarovana območja (64. - 66.člen)

Zakon ohranja v veljavi obstoječi sistem varstva ogroženih
rastlinski in živalskih vrst s sprejemom podzakonskega predpisa
Vlade, ki zavaruje ogrožene vrste in predpiše obvezna pravila
ravnanja za njihovo varstvo. Zaradi večje transparentnosti so
rdeči seznami, ki so sicer strokovna podlaga za določitev statusa
ogroženih vrst, dvignjeni na nivo pravnega urejanja, saj določi
minister, kateri rdeči seznam je pravno veljaven. Različne
strokovne organizacije namreč pripravljajo rdeče sezname za
iste vrste, ki se ne ujemajo, in je zaradi pravne varnosti ta odločitev
nujno potrebna. Iz rdečega seznama namreč izhajajo pravne

Zakon podrobno ureja tri vrste ožjih zavarovanih območjih. To so
naravni rezervat, strogi naravni rezervat in naravni spomenik.
Določene je opredelitev vsake posamezne vrste, namen
zavarovanja ter omejitve in prepovedi, ki se lahko za posamezno
vrsto določijo in izhajajo iz namena zavarovanja. Na ta način je
dan formalni in materialni okvir za določitev konkretnih varstvenih
režimov v aktih o zavarovanju. Akte o zavarovanju ožjih
zavarovanih območjih sprejema Vlada ali pristojni organ lokalne
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posledice sprejema zaščitnih ukrepov, katerih namen je preprečiti,
da ne bi prišlo do večje stopnje ogroženosti, kot je ugotovljena z
rdečim seznamom ter do posledične nujnosti zavarovanja.

obstoječi sistem programiranja varstva okolja in ga opredeljuje
kot sestavni del Nacionalnega programa varstva okolja, ki pa se
lahko sprejema tudi samostojno.

Urejena je tudi možnost zavarovanja izjemnih osebkov in izjemnih
populacij s sprejemom akta o zavarovanju, kakor tudi možnost
lokalnih skupnosti, da sprejmejo akte o zavarovanju za lokalno
ogrožene vrste. Tega ukrepa veljavni zakon ni poznal, možen pa
je bil na podlagi nekdanjega zakona o varstvu narave. To se v
nekaj primerih še vedno uporablja za varstvo nekaterih rastlinskih
vrst.

Določena je vsebina tega akta ter sistem načrtovanja na tem
področju, ki se izvaja s sprejemom operativnih načrtov, ki jih
določa Vlada.
V. USMERJANJE IN DOVOLJEVANJE
5.1. NARAVOVARSTVENE SMERNICE (96. - 103. člen)

3.6. DRUGI UKREPI VARSTVA NARAVNIH VREDNOT
(84. - 93. člen)

To poglavje zakona je eno najbolj pomembnih, ker določa posredne
ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot z obveznostjo vključevanja vzpostavljenih varstvenih
smernic, usmeritve in varstvenih režimov za ohranitev biotske
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, v rabo naravnih dobrin
in rabo prostora.

V tem delu so urejeni pravni mehanizmi, katerih namen je zagotoviti
nadzor nad prometom z naravnimi vrednotami in nepremičninami
na zavarovanih območjih, kakor tudi izvajanje zakonite predkupne
pravice države.

Uvodoma so določena splošna pravila ravnanja, ki načeloma
določajo, kako se posega v naravo in v naravi opravlja dejavnosti,
da se ohranja narava oziroma biotska raznovrstnost ter varujejo
naravne vrednote.

Zakon uvaja soglasje k pravnemu poslu kot instrument nadzora
nad prometom z naravnimi vrednotami in nepremičninami na
zavarovanih območjih. Ta je utemeljen s posebnim pomenom
naravnih vrednot in potrebami izvajanja njihovega varstva, kakor
tudi zagotavljanjem varstva javnega interesa v teh primerih. V isti
funkciji je tudi možnost razlastitve nepremičnin zaradi potreb
varstva naravnih vrednot ali izvajanja naravovarstvenih nalog.

Naravovarstvene smernice so prikaz vseh veljavnih usmeritev,
smernic in varstvenih režimov za ohranitev območij, pomembnih
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in
zavarovanih območij, ki veljajo na podlagi tega zakona in njegovi
podlagi izdanih aktov in predpisov in se obvezno vključuje v
postopke planiranja, načrtovanja ter priprave aktov, s katerimi se
ureja prostor in na podlagi katerih se rabi naravne dobrine ter
ureja varstvo nepremične kulturne dediščine.

Zakon določa način uveljavljanja predkupne pravice in ga
postopkovno veže na izvajanje predkupne pravice po zakonu, ki
ureja predkupno pravico na kmetijskih zemljiščih. Enako velja
tudi za ureditev pridobitve soglasja k pravnemu poslu.
V sistemu varstva lastninske pravice, dovoljenih omejitev
lastninske pravice in obveznosti lastnika, da je dolžan pri uživanje
lastnine upoštevati njeno socialno in ekološko funkcijo, vzpostavlja
zakon sistem pravnih pravil, ki ustreza zahtevam Ustave
Republike Slovenije. Urejena je možnost odvzema in omejitve
lastninske pravice v zakonsko določenih primerih z uporabo
predpisov o razlastitvi. Posebej je urejena omejitev dejavnosti ali
rabe na zavarovanih območjih z aktom o zavarovanju ter pravica
lastnikov do odškodnine zaradi nastale škode, ki je natančno
določena in se ugotavlja v postopku, določenem s predpisi, ki
urejajo razlastitev. Ravno tako je s tem v zvezi določena pravica
lastnika nepremičnine, ki je zaradi omejitev dejavnosti ali rabe
prišel v položaj, da sploh ne more več rabiti nepremičnine za
dejavnost za katero jo je rabil pred zavarovanjem aH jo lahko rabi
le v neznatni meri, da lahko od ustanovitelja zavarovanega
območja zahteva, da mu to nepremičnino odkupi. S tem je podan
okvir omejevanja lastninske pravice, ki je primerljiv z ureditvijo v
tuji zakonodaji. V vseh zgoraj naštetih primerih, ko gre za določanje
odškodnine ter za nastalo škodo, zakon odkazuje na uporabo
predpisov, ki urejajo razlastitev nepremičnin.

Zakon določa okvirno vsebino naravovarstvenih smernic, ki jih
pripravlja organizacija, pristojna za ohranjanje narave. Minister
predpiše podrobnejšo vsebino naravovarstvenih smernic, glede
na vrsto akta, v katerega se vključujejo. Usklajenost aktov z
vsebinami naravovarstvenih smernic preverja minister. Ta določba
ne velja za akte, ki jih sprejema Vlada ali Državni zbor.
Določba, ki se nanaša na vzpostavitev povezave med
naravovarstvenimi smernicami, ki so pripravljene za območje
države in študijo ranljivosti okolja, ki jo določa zakon o varstvu
okolja je vtem trenutku še nepreverjena, ker je odvisna od sistema
urejanja prostora, ki je še v pripravi.
V zakon so vključene tudi določbe, ki se nanašajo na presojo
nekaterih načrtov in aktov, glede na njihov morebiten škodljiv
vpliv na zavarovano območje ali posebno varstveno območje. V
tem delu gre za uskladitev s predpisi Evropske skupnosti. Enako
velja za izravnalne ukrepe, ki so postavljeni kot obveznost in so
v zakonu razdelani za vse morebitne primere.
Omeniti je treba tudi pojem okrnitve narave, ki je zbirni pojem za
stanje, ko je porušeno naravno ravnovesje in s tem ogrožena
biotska raznovrstnost ali pa so uničene naravne vrednote. Zakon
določa obvezna pravila ravnanja, če do takega stanja pride.

Zakon posebej ureja tudi primere in pogoje, kdaj so lastniki
upravičeni do škode, ki jim jo povzročijo na premoženju živali
zavarovanih vrst na podlagi tega zakona. S tem v zvezi so dokaj
natančno urejene obveznosti lastnika, da ravna kot dober
gospodar in predhodno poskrbi za ustrezne zaščitne ukrepe
kakor tudi postopek ugotavljanja škode in določanja višine
odškodnine.

5.2. DOVOLJENJA IN SOGLASJA (104. - 107. člen)
Poseg v naravo je opredeljen kot poseg v okolje, po predpisih, ki
urejajo varstvo okolja. Zakon dopolnjuje obstoječi sistem
okoljskega soglasja, ki se daje v posebnih zakonsko določenih
primerih, vendar vedno le v primerih, ko je za neko dejavnost ali
poseg treba pridobiti dovoljenje. V primerih, ko dovoljenje ni
predpisano, tudi ni okoljskega soglasja, niti postopka presoje
vplivov. Ugotovljeno je, da obstoječa ureditev ne rešuje mnogih

IV. PROGRAMIRANJE (94. - 95. člen)
Zakon določa, da je temeljni programski akt, s katerim se
programira ohranjanje narave, nacionalni program ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Umešča ga v
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primerov, ko je ogrožena narava, zlasti biotska raznovrstnost in
naravne vrednote. Zato je v zakonu določeno, da je treba za
posege ali dejavnosti, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost,
naravno vrednoto ali zavarovano območje, in za katere ni treba
pridobiti dovoljenja po obstoječih predpisih, pridobiti dovoljenje po
tem zakonu. Zakon primeroma navaja vrste posegov v naravo, s
tem da Vlada določi podrobnejše posege v naravo ter tudi predpiše
dokumentacijo, ki jo mora predložiti oseba, ki prosi za dovoljenje.
Dovoljenja bodo izdajale upravne enote, na podlagi naravovarstvenega soglasja, ki ga bo izdajala organizacija, pristojna za ohranjanje
narave. Za primere, določene v zakonu, bo izdajalo dovoljenja
ministrstvo.

Upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila lokalna
skupnost je opredeljeno kot obvezna lokalna javna služba in se
izvaja na način določen z zakonom.
Vloga nevladnih subjektov na področju ohranjanja narave je
izjemno pomembna, zato ureja zakon način podelitve statusa
društva, ki deluje v javnem interesu. V zakonu je urejena tudi
možnost financiranja tega dela delovanja društva s pogodbo.
VIII. NAGRADE (138. - 144. člen)
Zakon ureja tudi podeljevanje nagrad Republike Slovenije za
najvišje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na
področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave.

Naravovarstveno soglasje pa bo treba pridobiti tudi za izvajanje
tistih posegov v prostor, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost,
naravno vrednoto ali zavarovano območje. Oceno ogrožanja bo
dajala organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ki bo tudi
izdajala naravovarstvena soglasja. V osnovni rešitvi je predvideno,
da se daje naravovarstveno soglasje kot del skupne odločbe, s
katero se dovoli poseg v naravo oziroma drug poseg. Pri dovoljenju
za poseg v prostor pa se bo naravovarstveno soglasje dajalo s
samostojno odločbo.

IX. FINANCIRANJE (145. - 149. člen)
Financiranje ohranjanja narave se izvaja načeloma iz sredstev
državnega oziroma lokalnih proračunov, pri čemer je določeno,
kaj je vsebina javnega financiranja. Iz sistema ohranjanja narave
je predvideno polnjenje državnega proračuna s plačili za rabo
naravne vrednote ter z izravnalnimi ukrepi, ko so le ti v obliki
plačila denarnega zneska, zaradi okrnitve narave.

Koje za dovoljenje za poseg v prostor predpisana presoja vplivov
posega na okolje in izdaja okoljevarstvenega soglasja, se
naravovarstvena presoja opravi v okviru okoljevarstvene presoje,
okoljevarstveno soglasje pa nadomesti naravovarstveno soglasje.

V zakonu je treba nujno urediti upravljanje z naravnimi vrednotami
on nepremičninami na zavarovanih območjih, ki so v lasti države.
Predlagatelj se je odločil, da ne ustanavlja novega sklada v ta
namen, temveč naloži to nalogo pristojnemu ministrstvu. Pri tem
je ta ureditev dopolnjena z omejitvijo pravice upravljanja na teh
stvareh, ki ne vključuje več razpolaganja, ker je le to zakonsko
omejeno.

V utemeljitev predlagane rešitve je treba tudi omeniti, da Konvencija
o biološki raznovrstnosti zahteva uvedbo postopka presoje vplivov
posega na sestavine biotske raznovrstnosti, kar bi zagotavljali s
predvidenim naravovarstvenim soglasjem.
VI. SPREMLJANJE STANJA (108. ■ 110. člen)

X. NADZOR (150. -158. člen)

Zakon ureja v tem poglavju obvezno spremljanje stanja
ohranjenosti narave. To obveznost kot nalogo vsebinsko in
organizacijsko umešča v obstoječi sistem monitoringa varstva
okolja.

Nadzor je razdeljen na inšpekcijski nadzor in neposredni nadzor.
Inšpekcijski nadzor vključuje poleg klasičnih instrumentov tudi
določitev nekaterih posebnih pooblastil in pristojnosti, ki se
nanašajo na ohranitev sestavin biotske raznovrstnosti ter varstvo
naravnih vrednot.

VII. ORGANIZACIJA (111,- 137. člen)

Za izvajanje nadzora pri izvozu, uvozu in tranzitu rastlin in živali,
mineralov in fosilov ter drugega blaga, kar je urejeno s tem
zakonom, so dana posebna pooblastila carinskim organom.

Poglavje o organizaciji vključuje določitev vsebine upravnih nalog
in njihovega izvajalca, določitev obsega javne službe na področju
ohranjanja narave in način njenega izvajanja ter delovanje društev,
ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Neposredni nadzor v naravi je posebnost na področju ohranjanja
narave in je že pridobil svojo mesto v sistemu učinkovitega
izvajanja varstvenih režimov in neposrednega nadzorovanja
dogajanja v naravi. Izvaja se že v obstoječih zavarovanih območjih
državnega pomena, kot so Triglavski narodni park, Spominski
park Trebče in regijski park Škocjanske jame. V zakon vgrajene
rešitve povzemajo obstoječo ureditev in jo sistemsko urejajo ter
širijo delovanje neposrednega nadzora na celotno ozemlje države.
Predvidena je tudi možnost delovanja prostovoljnih nadzornikov,
ki se bo verjetno vezala na delovanje društev, ki delujejo v javnem
interesu na področju ohranjanja narave.

Upravne naloge na področju ohranjanja narave so umeščene v
organ v sestavi, ki deluje v okviru ministrstva, pristojnega za
varstvo narave. Zakon posebej določa naloge, ki jih zaradi
racionalizacije in ekonomičnosti državne uprave, izvajajo upravne
enote.
Kot javna služba ohranjanja narave so določene dejavnosti
ohranjanja sestavin biotske raznovrstnosti in varstva naravnih
vrednot ter upravljanje z zavarovanimi območji. Za opravljanje
strokovnih nalog ohranjanja narave in nekaterih oblastnih nalog,
ki so prenešene z javnim pooblastilom, se za območje celotne
države ustanovi nov pravni subjekt Zavod za varstvo narave
Slovenije. Zakon ureja osnovna ustanoviteljska razmerja, ki so
nujna za ustanovitev javnega zavoda.

XI. KAZENSKE DOLOČBE (159. -160. člen)
V zakonu so kazenske določbe dokaj obsežne in sankcionirajo
ravnanja, ki so v nasprotju s pravili ravnanja, ki jih določa zakon.

Javno službo ohranjanja narave izvajajo tudi upravljalci
zavarovanih območij. V ta namen je možna ustanovitev javnega
zavoda ali podelitev koncesije za upravljanje. Podrobneje se ureja
tudi sodelovanje lokalnih skupnosti pri upravljanju zavarovanih
območij, ki je bistvenega pomena za njihovo uspešno delovanje.
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (161. ■ 175.
člen)

oblikovanja baz podatkov po tem zakonu, dopustijo dostop do
podatkov in njihovo kopiranje. Podobno je urejeno tudi za fizične
in pravne osebe, ki posedujejo podatke, ki so pomembni za
vzpostavitev in vodenje evidenc po tem zakonu. Zakon
predvideva plačilo odškodnine za dostop do podatkov, če za
njihovo oblikovanje niso bila pridobljena državna sredstva.

Zaradi dejstva, da so v nekaterih drugih zakonih določbe, ki se
nanašajo na naravno dediščino in naravne znamenitosti, je i/
zakon vgrajena določba, ki pojasnjuje, da so naravne znamenitosti
in naravna dediščina nadomeščene z naravnimi vrednotami.

Z zakonom se ureja prehod delavcev, ki delajo v javnih zavodih
za varstvo naravne in kulturne dediščine na področju varstva
naravnih vrednot, v Zavod za ohranjanje narave Slovenije.

Veljavnost aktov o razglasitvah za naravne znamenitosti, redkosti
oziroma prirodne znamenitosti, ki so bili izdani na podlagi cele
vrste zakonov, ki so od leta 1945 urejali varstvo delov narave in
niso bili nadomeščeni z novimi akti, se podaljšuje do izdaje novih
aktov o zavarovanju na podlagi tega zakona.

Zakon ureja tudi prehod obstoječih pravic upravljanja z naravno
vrednoto ter prednostno pravico upravljalcev, ki so pridobili pravico
upravljanja z naravno vrednoto s predpisom ali pravnomočnim
aktom. Vezani so na enoletni rok za vložitev vloge za dovoljenje
za ureditev oziroma zahteve o zainteresiranosti za pridobitev
koncesije. Če v tem roku ne izpolnijo naložene obveznosti jim
prednostna pravica ugasne. Vlogo za ureditev razmerij morajo
vložiti vse fizične in pravne osebe, ki rabijo naravno vrednoto na
način, za katerega je z zakonom predpisano, da je treba pridobiti
dovoljenje ali koncesijo.

Posebna določba je posvečena razmejitvi s področjem kulturne
dediščine. Za tiste kulturne spomenike, ki so pridobili varstveni
status po do sedaj veljavnih zakonih in izpolnjujejo pogoje za
pridobitev statusa naravne vrednote po tem zakonu je določeno,
da ta status pridobijo samo na podlagi soglasja ministra za kulturo.
Smiselno enako določbo ima tudi zakon o varstvu kulturne
dediščine, ki je v postopku sprejema v Državnem zboru.
Zakon določa roke v katerih morajo biti sprejeti izvršilni predpisi
na podlagi tega zakona, ter določa splošen dveletni rok za predpise
Vlade in triletni rok za predpise ministra. Poseben krajši enoletni
rok je določen za predpis Vlade o vrstah naravnih vrednot ter
dveletni za predpis ministra o določitvi naravnih vrednot. Tako
razlikovanje je utemeljeno z obstoječim stanjem in potrebami
varstva.

Do priprave naravovarstvenih smernic jih bodo nadomeščale
obstoječe strokovne podlage ter varstveni režimi iz aktov o
zavarovanju.
Naravovarstveni nadzorniki, ki že sedaj opravljajo naloge
neposrednega nadzora v obstoječih zavarovanih območjih, so
pooblaščeni za opravljanje nalog neposredno na podlagi zakona
in jim ni treba opravljati usposabljanja. Zakon neposredno
pooblašča za neposredni nadzor v naravi tudi tiste delavce v
Zavodu za gozdove Slovenije, ki imajo potrebno izobrazbo ter
izpolnjujejo druge zakonske pogoje ter delajo neposredno na
terenu. Taka rešitev je glede na kadrovsko zasedbo in dejansko
stanje najprimernejša in najracionalnejša.

Zaradi ureditve statusa upravljalcev zavarovanih območij, določa
zakon, da se za upravljalce zavarovanih območij po tem zakonu
štejejo javni zavodi, ki upravljajo s Triglavskim narodnim parkom,
Spominskim parkom Trebče ter regijskim parkom Škocjanske
jame. Smiselno enako je urejeno za koncesionarja Naravnega
rezervata Škocjanski zatok.
Z zakonom je za dve zavarovani območji že izvedena
prekategorizacija in sicer za Spominski park Trebče ter za Naravni
rezervat Škocjanski zatok.

Zakon določa, da prenehajo veljati tiste določbe zakona o naravni
in kulturni dediščini, ki urejajo varstvo naravne dediščine ter
nekatere posamične določbe zakona o varstvu okolja in zakona
o gozdovih.

Zakon določa obveznost upravljalcev obstoječih zbirk podatkov,
ki se že vodijo na podlagi drugih zakonov, da za potrebe

Za uveljavitev zakona je predviden običajni petnajstdnevni
uveljavitveni rok
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IV. V okviru poglavja o zagotavljanju varstva in nege narave zakon
ureja prost dostop naravovarstvenih organov do zemljišč, s
katerimi so povezane njihove naloge; omejevanje lastnine v javnem
interesu narave; odškodnino za prekomerno omejevanje
lastninske pravice, regulativne razlastitve in konfiskatorne
razlastitve. Ureditev lastninske pravice v razmerju do javnega
interesa narave se de lege ferenda v mnogočem zgleduje po
slednji in ustavni nemški ureditvi (veriga ustavnih odločb
regulativnih razlastitev).

IV. MEDNARODNA PRIMERJAVA

1. Prikaz ureditve varstva narave v nekaterih
evropskih državah
1.1. AVSTRIJSKA NARAVOVARSTVENA
ZAKONODAJA

V. V okviru poglavja o organih in postopkih zakon našteva (a)
organ za varstvo narave, upravne organe, med katere sodijo
deželna vlada, okrajne uprave, občinsko zastopstvo za
zavarovanje lokalno pomembnih naravnih tvorb in župan mesta
Salzburg; (b) Sosvet za varstvo narave, svetovalni organ,
katerega mnenje mora deželna vlada obvezno pridobiti pred izdajo
naravovarstvenih uredb; (c) pooblaščenec za varstvo narave, ki
zastopa javni interes narave in ima v upravnih postopkih položaj
stranke, pritičejo pa mu tudi pravica do izjave mnenja v postopku
izdajanja abstraktnih upravnih aktov in pravica do pritožbe, lahko
pa se ga tudi pritegne v upravni postopek kot izvedenca; (d)
Salzburško deželno ekološko odvetništvo, ustanovljeno s
posebnim zakonom, ki ima pravice pooblaščenca za varstvo
narave; (e) salzburška gorska in naravna straža, ki ima pravico
zaustaviti, identificirati in zaslišati o dejanskem stanju osebe, za
katere obstoji utemeljen sum, da so storile upravni prekršek na
področju narave, pa tudi pravico aretirati po pravilih kazenskega
zakona osebe, ki jih zalotijo pri kaznivem dejanju, in jih v primeru
bega lahko zasledujejo tudi preko meja svojega območja, ter jih
kaznujejo z začasno varščino po pravilih upravnega kazenskega
zakona, nimajo pa pooblastila za nošenje in uporabo orožja.

Posebno pozornost pri pripravi zakonodaje je predlagatelj posvetil
avstrijski deželni zakonodaji, pri čemer se je posebej oziral
predvsem na koroško in salzburško ureditev, ki je zato tudi
podrobneje predstavljena v tem primerjalnopravnem prikazu.
1.1.1. Salzburška deželna zakonodaja
Salzburški zakon o varstvu narave iz leta 1993 (nadomestil je
zakon o varstvu narave iz leta 1957) si kot vrhovni cilj zastavlja
varovanje in negovanje avtohtone narave in po človeku oblikovane
kulturne krajine. Varovalni in negovalni ukrepi imajo nalogo
ohranjevati, trajno (po možnosti ponovno) zagotavljati in
izboljševati raznolikost, posebnost in lepoto narave ter njeno
rekreacijsko vrednost; naravne ali tradicionalne življenjske
prostore za ljudi, živali in rastline; bogastvo vrst domačega
živalskega in rastlinskega sveta; zmogljivost in zmožnost narave
za samoočiščevanje ter pretežno nemoteno naravno ravnovesje.
Zakon obravnava varstvo narave v sklopu sedmih poglavij, in
sicer: I. Splošne določbe; II. Varstvo narave; III. Nega narave; IV.
Zagotavljanje varstva in nege narave; V. Organi in postopki; VI.
Naravovarstvena dajatev in VII. Kazenske, končne in prehodne
določbe.

VI. V okviru posebnega poglavja zakon ureja t.i. naravovarstveno
dajatev. Kdor na podlagi dovoljenja iz narave pridobiva rudna
bogastva, mora deželi plačevati fiskalno naravovarstveno dajatev.
Sredstva, pridobljena s pobiranjem naravovarstvene dajatve, se
namensko vodijo in porabijo za podpiranje varstva narave, za
nego narave in za sestavo katastra biotopov.

I. Zakon v sklopu poglavja o splošnih določbah ureja splošno
obveznost vsakogar do ohranjevanja narave, vrhovno načelo
neokrnjenosti narave, pristojnosti, izključitev veljavnosti in načelo
prednosti javnega interesa narave. Slednje načelo pomeni, da
ima pri uporabi tega zakona in njegovih podzakonskih predpisov
javni interes varstva narave prednost pred drugimi javnimi interesi.
Kadar pri tehtanju interesov interes varstva narave nima prednosti
in bi to ogrozilo življenjski prostor redkih, ogroženih ali zavarovanih
živalskih ali rastlinskih vrst, se lahko določi ukrepe kot nadomestilo
za pričakovano okrnitev narave.

VII. V sklopu zadnjega poglavja zakon določa posamezne prekrške,
za katere predpisuje različne sankcije, kot so denarna kazen;
zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek; zaseg
predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška; zaseg živih živali, ki
jih je treba izpustiti na prostost oziroma izročiti živalskim vrtovom,
če bi sicer na prostosti poginile; zaseg rastlin, ki jih je treba uporabiti
za splošno koristne namene; odvzem naravovarstvenega
dovoljenja.

II. V sklopu poglavja o varstvu narave zakon nudi široko paleto
naravovarstvenih pravnih režimov: 1) naravni spomeniki; 2)
zavarovane lokalno pomembne tvorbe; 3) varstvo dreves v mestu
Salzburg; 4) zavarovani deli krajine; 5) krajinska varstvena
območja; 6) naravni rezervat; 7) nacionalni parki; 8) naravni parki;
9) varstvo biotopov; 10) posegi; 11) varstvo mineralov in fosilov;
12) varstvo rastlinskih in živalskih vrst. Postopek razglasitve je
javen in v njem imajo možnost izreči mnenje vsi prizadeti. Zanimivi
so predvsem posegi v naravo. Za nekatere posege zakon zahteva
naravovarstveno dovoljenje, za nekatere zadostuje naravovarstvena prijava. Zanimiva je predvsem slednja, ki je naša ureditev
ne pozna. V zakonu naštete posege mora tisti, ki posega v naravo,
prijaviti organu za varstvo narave. Prijavljene posege sme prijavitelj
pričeti izvajati, šele, ko organ za varstvo narave poseg vzame v
vednost, po posvetu s pooblaščencem za varstvo narave. Poseg
je v dvomu vzet na znanje, če v roku treh mesecev od vložitve
zahtevka ni bil prepovedan. Kar se tiče varstva flore in favne,
zakon klasično posebej ureja splošno varstvo samoniklih
prostorastočih rastlinskih in prostoživečih živalskih vrst, posebej
pa posebno varstvo ogroženih vrst.

I.1.2. Koroška deželna zakonodaja
Koroški deželni zakon o varstvu narave iz leta 1986 si je za
vrhovni cilj zadal ohranjanje na eni strani pestrosti, enkratnosti,
lepote in nenazadnje vitalnosti narave ter na drugi strani bogastva
raznovrstnih rastlinskih in živalskih vrst. Zakon je naravovarstveno materijo razporedil v naslednja poglavja: I. Splošne določbe;
II. Varovanje pokrajine; III. Varovanje rekreacijskih površin (t.i.
proste pokrajine); IV. Varstvo rastlin in živali; V. Varstvo posebnih
območij; VI. Varstvo naravnih spomenikov; VII. Varstvo jamskega
sveta; VIII. Varstvo mineralov in fosilov; IX. Urejanje krajine; X.
Odškodnine in zavarovalne premije; XI. Postopki in XII.
Organizacija.
I. V sklopu poglavja o splošnih obveznostih zakon ustanavlja
splošno obveznost vsakogar, da ohranja naravo. Na tem mestu
v zakonu tudi stoji določba o izključitvi veljavnosti zakona v
primerih ukrepanja zaradi (i) obvarovanja pred življenjskimi
nevarnostmi; (ii) varstva zdravja ljudi in (iii) preventivnega delovanja
pred katastrofami (permanentna življenjska nevarnost, reševalne

III. V okviru poglavja o negi narave zakon ureja (i) načrte nege
narave; (ii) krajinski inventar in (iii) knjigo varstva narave.
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in iskalne akcije, potrebe vojske).

krajinske lepote ali enkratnosti, ki imajo za oddih ljudi in turizem
poseben pomen in obsegajo zgodovinsko pomembne krajinske
predele, se razglasijo za območia zavarovane krajine. Z aktom o
zavarovanju je treba določiti, kateri ukrepi služijo ohranitvi
zavarovanega krajinskega območja. Manjše prostore, ki izkazujejo
naravno ohranjene krajinske predele, značilne za krajinsko
podobo, ali ki so pomembni za oddih ljudi, lahko občinska uprava
razglasi za "zavarovana zelena območja".

II. V poglavju o varovanju pokrajine zakon določa, da se ne smejo
izdajati dovoljenja k posegom, ki lahko povzročijo spremembo
karakterja pokrajine in spremembo življenjskih pogojev v naravi.
To pravzaprav pomeni spremembo pogojev redkih, ogroženih in
zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst ter spremembo podobe
naselij, kraških površin, rečnih teras, ledenikov, mokrišč, naravne
podobe oblike rek in potokov, spremembe jezerskih obal z
gradnjo, odvzemom peska, ter vnašanje neavtohtone obalne
vegetacije. Izjeme od prepovedi po tem poglavju so možne le za
znanstvene namene, oskrbo s pitno vodo in za ohranitev obstoječih
naprav, ter kadar je nek javni interes Večji od interesa varstva
narave. Zakon posebej ureja varstvo (i) alpskega prostora; (ii)
ledenikov in (iii) vlažnih tal.

VI. V sklopu poglavja o varstvu naravnih spomenikov zakon
določa: regionalna vlada lahko razglasi kot naravni spomenik (a)
naravne podobe, ki so zaradi enkratnosti, lepote, redkosti in
posebnega vtisa, ki jo daje krajina ali zaradi posebnega
znanstvenega in kulturnega pomena, vredne ohranitve; (b)
prostorsko manjša območja, ki imajo poseben pomen za ohranitev
naravnih življenjskih pogojev določenih živalskih in rastlinskih
vrst; (c) mikroklime in (d) male biotope. Območje naravnega
spomenika vključuje celotno okolico, kolikor vpliva na celovitost
ali ohranitev konkretnega objekta varstva. Za tista področja, ki
jim grozi uničenje ali škodljivi posegi, je možno t.i. "intervencijsko
zavarovanje". V naravni spomenik ne sme nihče posegati, niti
povzročati spremembe, ki spreminjajo stanje, njegovo enkratnost,
značilno vsebino ali znanstveni in kulturni pomen. Tudi razglasitev
za naravni spomenik (in preklic razglasitve) mora biti javno
razgrnjena štiri tedne na razglasni deski regionalne uprave ali
občine, na katere ozemlju leži naravni spomenik, ter objavljena v
uradnem glasilu dežele.

III. V sklopu poglavja o varstvu prostih pokrajin (rekreacijskih
površin) zakon odreja, da je vsakršno uničenje ali drugačno
razvrednotenje proste pokrajine prepovedano, na primer odlaganje
smeti, odpadkov, starih avtomobilov...; prav tako zanemarjanje
površin; lepljenje plakatov izven zato določenih mest; postavljanje
stojnic (pultov) za prodajo časopisov in prodajnih avtomatov, razen
na postajališčih javnega prometa. V prosti pokrajini je prepovedana
vožnja in ustavljanje vseh motornih vozil, motornih sani in
terenskih motornih vozil izven za tekoči in stoječi promet določenih
površin.
IV. V sklopu poglavja o varstvu flore in favne zakon posebej določa
splošne varstvene ukrepe za prostorastoče rastlinske oziroma
prostoživeče živalske vrste in posebne varstvene ukrepe za
zavarovane rastlinske in živalske vrste, (a) V okviru sološneoa
režima zakon določa, da je prostorastoče rastline prepovedano
objestno oziroma namerno poškodovati ali uničevati, prostoživeče
živali, ki niso obravnavane kot divjad ali ribolovne vrste
(zavarovane pa so v vseh razvojnih fazah) pa je prepovedano
namerno vznemirjati, poškodovati ali uničevati ter ubijati.
Življenjskega prostora takih živali, ali njihovih razvojnih oblik ter
rastlin s človeškimi posegi ni dovoljeno ogrožati, (b) V okviru
posebnega režima pa zakon določa: (i) vse prostorastoče
rastlinske vrste, katerih obstoj je ogrožen ali jih je potrebno varovati
zaradi ohranitve naravnega ravnovesja, mora deželna vlada v
celoti ali deloma zavarovati s posebno upravno odločbo. Posebno
varovane vrste morajo biti v celoti zavarovane pred izkopavanjem,
odstranjevanjem iz njihovega avtohtonega okolja, poškodbami in
uničevanjem; in (ii) vse prostoživeče živalske vrste, ki ne sodijo
med divjad in ribolovne vrste, vendar je ogrožen njihov obstoj
oziroma so pomembne za ohranitev in varovanje naravnega
ravnotežja, mora deželna vlada s posebno odločbo v celoti ali
deloma zavarovati. Popolno zavarovane živalske vrste ni dovoljeno
kakorkoli prizadevati, motiti, preganjati, uničevati, ubiti, loviti v
vseh svojih razvojnih oblikah. Odstranitev, ogrožanje in uničevanje
z nasilnimi ukrepi je za popolno zavarovane živalske vrste
prepovedano. V odprti pokrajini je prepovedano vznemirjati,
uničevati ali spreminjati življenjsko okolje popolno zavarovanih
živalskih vrst (gnezdišča, mrestišča...).

VII. V sklopu poglavja o varstvu jamskega sveta zakon določa
splošne ukrepe za ohranitev (i) naravnih jam in posebne ukrepe
za ohranitev (ii) zaščitenih jam, posebej pa ureja režim (iii) turističnih
jam. (a) V sklopu splošnega režima so vsi posegi, ki lahko
spremenijo ali uničijo jamo, strogo prepovedani. Izjeme od
prepovedi so dovoljene le zaradi javnega interesa, kadar je ta
močnejši od interesa varstva narave. Nabiranje, pobiranje in
kopanje jamskega inventarja je dovoljeno le na podlagi posebnega
dovoljenja uprave, (b) V sklopu posebnega režima pa so varovane
jame ali njihovi deli, ki so zaradi posebne vrednosti, znanstvenega
ali kulturnega pomena, posebnosti, redkosti, vsebine ali zaradi
ekoloških osnov vredne ohranitve: le te se z odredbo deželne
vlade razglasijo za zaščitene jame. S to odredbo se lahko prepove
vsak poseg v jamo, kadar je to potrebno zaradi varstvenih
namenov.
VIII. V sklopu poglavja o varstvu mineralov in fosilov zakon
prepoveduje uničevanje ali poškodovanje mineralov oziroma
fosilov. Na območjih naravnih spomenikov in na območjih
zavarovane narave pa so prepovedane metode zbiranja mineralov
in fosilov z uporabo strojev, razstreliva ali kemičnih pripomočkov.
IX. V sklopu poglavja o urejanju krajine zakon ureja posebej
občutljiva krajinska območja in posebej zavarovana krajinska
območja, (a) Na posebej občutljivih območjih se ohranjajo
rekreacijske vrednote krajine. Zaradi varovanja občutljivih območij
prizadetim regionalna uprava povrne stroške v okviru ureditvenih
načrtov, (b) Na posebej zavarovanih območjih izvedba
gospodarske rabe ne sme škoditi temeljnemu varstvenemu
namenu. Deželna uprava je dolžna urediti razmerje med pravicami
lastnikov in ukrepi varstva narave, naravnih področij in naravnih
spomenikov, ki prizadanejo pravice lastnikov zemljišč.

V. V poglavju o varstvu posebnih območij zakon ureja t.i. območja
zavarovane narave in območja zavarovane krajine. Predlog
razglasitve z utemeljitvijo mora biti štiri tedne javno razglašen v
občinah, ki jih načrt zadeva, (a) Kot območja zavarovane narave
se z odredbo deželne vlade razglasijo območja, ki predstavljajo
popolno ali delno prvobitnost, imajo redke in ogrožene vrste
oziroma habitate oziroma minerale, fosile ali kraške posebnosti.
Deželna vlada lahko prepove vsakršen poseg v takšno posebej
zavarovano območje, celo gozdarski, kmetijski, lovski in ribolovski
posegi so dovoljeni le, če ne vplivajo negativno na temeljni
varstveni namen ustanovitve teh območij; ohranjanje narave.
Posegi v zavarovano območje so dopustni le, kadar izražajo
splošni družbeni interes, (b) Območja, ki izkazujejo posebne
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X. V sklopu poglavja o odškodninah in zavarovalnih premijah zakon
določa, da se ob razglasitvi območij za območja zavarovane
narave, razglasitvi naravne podobe in malih biotopov kot naravnih
spomenikov, razglasitvi jam lastnikom teh zemljišč, če je na podlagi
varstvenih režimov njihova lastninska pravica omejena, izplača
odškodnina. Za posamezne utemeljene primere pa se na posebej
opredeljenih osnovah lastnikom izplača tudi zavarovalnina v višini
stroškov, po merilih, ki jih predpiše pristojno ministrstvo.
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XI. V sklopu poglavja o postopku zakon določa, da kdorkoli posega
v naravo, mora ob vlogi za odobritev posega izkazati soglasje
lastnika. Uprava v upravnem postopku izda dovoljenje ali zavrne
vlogo, glede na to ali so interesi vlagatelja v skladu z javnim
interesom.

morajo v postopke načrtovanja, planiranja in sprejemanja ukrepov
vključevati naravovarstvene organe vsakič, ko ima planiranje in
ukrepanje vpliv na naravno okolje - četudi tak postopek ni posebej
predpisan. Na drugi strani pa so tudi organi za varstvo narave in
negovanje krajine dolžni v svoje postopke vključiti druge pristojne
organe, če sežejo naravovarstveni plani in ukrepi na druga
področja.

XII. V sklopu poglavja o organizaciji zakon določa predvsem
pooblastila Sveta za varstvo narave. Svet za varstvo narave je
posvetovalno telo pri deželni vladi, zadolžen za temeljna vprašanja
varstva in urejanja narave in krajine. Organiziran je kot poseben
vladni urad. Pri izvajanju zakona se mora deželna vlada
posvetovati z njim. Zoper odločitve vlade se svet lahko pritoži na
vrhovno sodišče.

II. V okviru poglavja o krajinskem planiranju zakon uvaja tri
kategorije: (a) krajinske programe; (b) krajinske okvirne plane in
(c) krajinske načrte. Medtem ko so krajinski programi in krajinski
okvirni plani namenjeni uresničevanju regionalnih ciljev, so krajinski
načrti namenjeni uresničevanju krajevnih ciljev. Vsi trije vsebujejo
na eni strani oceno obstoječega stanja narave in krajine v razmerju
do zadanih naravovarstvenih ciljev in na drugi strani predstavitev
željenega stanja s predlogi ukrepov za dosego.

1.2. NEMŠKA NARAVOVARSTVENA ZAKONODAJA
Nemčija ureja varstvo narave na dveh ravneh: na zvezni in na
deželni ravni. Medtem ko zvezni zakon o varstvu narave in
negovanju krajine iz leta 1976 (in dopolnitvami z dne 12.3.1987)
ureja več ali manj okvirne predpise za deželne zakone (razen
nekaterih predpisov zveznega zakona, ki veljajo neposredno),
so deželni zakoni tisti, ki veljajo neposredno. Dežele so morale v
dveh letih po uveljavitvi zveznega zakona sprejeti ustrezne
predpise, vključno z ustreznimi kazenskimi določbami. Od
deželnih zakonov bomo podrobneje obravnavali po našem mnenju
reprezenativi bavarsko in saško naravovarstveno zakonodajo.

III. V sklopu poglavja o splošnem varstvu in negovanju narave
zakon predvsem ureja materijo t.i. dovoljenih posegov v naravo
in krajino. Nosilec posega mora z načrtom za objekt predložiti tudi
načrt za vzpostavitev novega stanja v naravi in krajini. Povzročitelj
dovoljenega posega je namreč dolžan preprečiti škodo v naravi
in krajini, če se ji je mogoče izogniti, sicer pa mora v določenem
obdobju z ukrepi naravovarstva in negovanja krajine škodo
odpraviti. V naseljenih območjih zakon določa tudi obveznost
negovanja, ki jo nalaga lastniku.
IV. V sklopu poglavja o posebnem varstvu in negovanju narave
zakon predvideva naslednje razglasitvene možnosti: (a) naravni
rezervat; (b) narodni park; (c) zavarovano krajino; (d) naravni
park; (e) naravni spomenik in (f) zavarovani del krajine. Z
razglasitvijo se določi predmet zavarovanja, namen zavarovanja,
potrebne predpise in prepoved za dosego namena zavarovanja,
po potrebi pa tudi ukrepe za negovanje in razvoj ter pooblastila za
te ukrepe. Dežele sprejmejo posebne predpise o postopku za
razglašanje ter predhodnem zavarovanju območij, ki so v postopku
zavarovanja. Ureditev naših naravnih vrednot je de lege ferenda
zelo podobna nemški ureditvi (glej člene X). Narodni park in
zavarovana krajina se razglasita z zakonom. Varstveni režimi v
takšnih zavarovanih območjih so posebej strogi.

1.2.1. Zvezna zakonodaja
Zvezni zakon o varstvu narave in negovanju krajine si je kot
temeljne cilje zadal ohranjanje zmogljivost naravnega okolja,
uporabne vrednosti naravnih dobrin, rastlinskih in živalskih
prostoživečih vrst, raznolikosti, posebnosti in lepote narave in
krajine. Zakon je varstvo narave razvrstil v šest poglavij, in sicer:
I. Splošne določbe; II. Krajinsko planiranje; III. Splošno varstvo in
negovanje ter razvojni ukrepi; IV. Varstvo, negovanje in razvoj
določenih delov narave in krajine; V. Varstvo in negovanje
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst; in VI. Prehodne in končne
določbe. Zakon torej ureja
(1) splošne ukrepe za varstvo narave in krajine v III. poglavju;
(2) posebne ukrepe za varstvo določenih delov narave in krajine
v IV. poglavju; in
(3) splošne in posebne ukrepe za varstvo prostoživečih oziroma
zavarovanih vrst v V. poglavju.

V. V sklopu poglavja o varstvu in negovanju rastlinskih in živalskih
vrst zakon zasleduje cilj ohranitve naravne raznolikosti vrst. Zakon
za živali šteje tako prostoživeče kot ujete ali vzrejene živali,
vključno z mrtvimi živalmi živalskih vrst, ki živijo prosto v naravi
(jajca, ličinke, bube in druge razvojne stopnje), za rastline pa tako
naravno rastoče, kot tudi zasajene ali mrtve rastline rastlinskih
vrst, ki prosto rastejo v naravi (semena, sadeži in druge razvojne
oblike). Rastlinstvo in živalstvo je v sklopu tega poglavja varovano
na dveh različnih ravneh: (a) splošni varstveni režim prostoživečih
vrst in (b) posebni varstveni režim zavarovanih vrst. Splošno
varstvo prostoživečih vrst obsega na eni strani (a) varstvo
prostoživečih vrst, t.j. (i) varstvo prostoživečih živali, rastlin in
življenjskih združb pred poškodbami in uničenjem; (ii) varstvo,
negovanje in ponovno vzpostavljanje biotopov prostoživečih vrst
in (iii) dovoljeno naselitev izpodrinjenih živali in rastlin v primerne
biotope; in na drugi strani (b) varstvo habitatov. Zakon tako v
generalni klavzuli splošno prepoveduje namenoma vznemirjati
prostoživeče živali ali jih brez razumnega razloga loviti,
poškodovati ali ubijati, oziroma brez razumnega razloga odvzemati
rastline v naravi z njihovega rastišča ali jih brez razumnega razloga
uporabljati, uničevati njihove sestoje ali jih kako drugače opustošiti;
ter brez razumnega razloga poškodovati ali uničiti življenjsko
okolje prostoživečih rastlin in živali. Naselitev neavtohtonih vrst
živali in rastlin zakon dovoljuje le na podlagi dovoljenja pristojnega
organa dežele, kadar je izkazano, da s tem ni povzročena
nevarnost za obstoj avtohtonih vrst. Dežele lahko sprejmejo še
dodatne predpise, posebej glede odvzema živalskih in rastlinskih
vrst, ki niso posebej zavarovane. Zvezni relevantni minister lahko

I. Med splošnimi določbami se zakon predvsem ustavlja na
posamičnih naravovarstvenih načelih, kot so načelo ohranjanja
samoohranitvene sposobnosti naravnega okolja, načelo
preventivnega delovanja, načelo odstranitve škode, načelo
ohranjanja nezazidanih območij, načelo ohranjanja narave v
zazidanih območjih, načelo varčne in smotrne rabe, načelo
vzdrževanja naravne rodovitnosti zemlje, načelo smotrnega
izkopavanja rudnih bogastev, načelo renaturacije in načelo
sonaravnega oblikovanja, načelo ohranjevanja in povečevanja
vodnih površin, načelo ohranjanja in vzpostavitve samočistilne
sposobnosti voda, načelo uporabe ukrepov varstva narave za
minimalno stopnjo onesnaževanja zraka in hrupa, načelo
preprečevanja škodljivih vplivov na klimo, načelo posebnega
varstva gozdov, načelo varstva prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij, načelo ohranjanja in
vzdrževanja rekreacijskih površin in načelo proste dostopnosti,
načelo vzdrževanja zgodovinskih posebnosti kulturne krajine in
delov kulturne krajine. Deželne zakonodaje imajo izrecno
pooblastilo k postuliranju tudi novih načel. Zakon v okviru splošnih
določb ureja t.i. presoio negativnih vplivov na naravo. Drugi (t.j.
nenaravovarstveni) organi morajo v okviru svojih pristojnosti
uresničevati cilje varstva narave in negovanja krajine. Predvsem
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s posebno odredbo zahteva omejitev ali prepoved proizvodnje,
uvoza in izvoza, prometa ali uporabe določenih orodij, sredstev
in naprav, s katerimi se lahko prostoživeče živali ali rastline
masovno ali brez izbire ubija, lovi ali uničuje; ter omeji ali prepove
trgovino ali druge postopke, ki lahko bistveno vplivajo na
poškodovanje ali uničenje populacije živali ali rastlin. Posebno
varstvo zaobjema posebne ukrepe za zavarovane vrste in
posebne ukrepe za zavarovane habitate. (a) Posebej se zavarujejo
vrste, če je to potrebno zaradi ogrozitvene nevarnosti populacije
avtohtonih vrst zaradi človeških posegov oziroma neavtohtonih
vrst zaradi mednarodne trgovine. V predpisu, v katerem se takšne
vrste posebej zavarujejo, morajo biti posebej navedene
zavarovane vrste, ki jim grozi izumrtje, (b) Zakon posebej varuje
določene biotope pred vsakršnimi posegi, ker bi posegi vanje
lahko povzročili porušenje ali drugo znatno oziroma dolgoročno
škodo. V te posebej določene biotope se sme posegati le, kadar
je to nujno v interesu skupnosti, povzročitelj pa mora nastalo
škodo izravnati oziroma odrediti nadomestne aktivnosti. Dežele
lahko s svojimi predpisi določijo tudi druge zavarovane biotope.

1.3. ITALIJANSKA NARAVOVARSTVENA
ZAKONODAJA
Italijanski zakon, ki ureja varstvo narave, ima opredeljen vrhovni
cilj zakona kot nalogo zagotoviti in pospešiti ohranjanje in
obnavljanje zemljiškega naravnega bogastva (naravno bogastvo
sestavljajo fizične, geomorfološke in biološke formacije in njihove
skupine, ki so posebnega pomena za naravo in okolje). Zakon
ureja naravovarstveno materijo v štirih poglavjih: I. Splošne določbe;
II. Varovane narodne naravne površine; III. Varovane regionalne
naravne površine; in IV. Končne in prehodne določbe.
I. Med splošnimi določbami zakon ustanavlja načelno klasifikacijo
naravnih varovanih površin na (i) narodne parke, (ii) deželne
narodne parke in (iii) naravne rezervate. V primeru potrebe in
nuje se naravne površine zavarujejo v eni od treh naštetih oblik.
Zakon med splošnimi določbami ustanavlja Komite in tehnični
svet za varovane naravne površine, določa pa tudi tri-letni program varstva naravnih površin, vsebino katerega lahko Komiteju
predlagajo lokalne ustanove in tudi civilna združenja za varstvo
okolja. Nenazadnje določa na tem mestu zakon tudi stimulacijo
občinam in pokrajinam, katerih področje je delno ali v celoti zaobjeto
v mejah narodnega oz. regionalnega parka: le-ti imajo prednost
pri financiranju.

1.2.2. Deželna zakonodaja
Bavarski deželni zakon o varstvu narave, negovanju krajine in
oddihu v naravi iz leta 1982 in saški deželni zakon povzemata
cilje in temeljna načela zveznega zakona. Zaradi že obširneje
predstavljene okvirne ureditve po poglavjih v sklopu zveznega
zakona, se pri obeh zaustavljamo le na najzanimivejših točkah,
saj sta obe deželi več ali manj zvesto sledili sistematiki zveznega
zakona.

II. V poglavju o varovanih narodnih naravnih površinah zakon
ureja naslednje ustanovitvene oblike: (a) narodni park; (b) državne
naravne rezervate in (c) varovane morske površine. Zakon
omogoča tudi zavarovanje površin, ki ležijo poleg zavarovanih
površin, če je to potrebno za ohranitev vrednot varovanih površin.
Nadzor nad upravljanjem varovanih naravnih površin izvaja minister za okolje, nadzor nad teritorijem omenjenih površin pa
gozdarski zbor države, (a) Park. Za parke zakon ustanavlja Park
kot ustanovo in Skupnost parka, vsebuje pa tudi okvirne določbe
o pravilniku in planu parka. Medtem ko Park kot ustanova ex ante
dovoljuje posege in dela na območju parka (režim nulla osta),
Skupnost parka izdela večletni ekonomski in socialni plan pobud
za naravovarstveno stimulacijo. Zakon posebej ureja določbe o
najemu nepremičnin s strani Parka kot ustanove, omejitvah
lastništva in o nadomestitveni odškodnini zanje, o odškodninski
obveznosti Parka kot ustanove za škodo, ki jo povzroči divja
favna parka, o prednostni kupni pravici ustanove Park in o
razlastitvi, (b) Državni naravni rezervati. V tako razglašenih
naravnih površinah je najstrožje prepovedano odlaganje odpadkov,
prepovedan pa je tudi vsakršen dostop neavtoriziranim osebam,
(c) Varovane morske površine. Vsebovane so določbe o
ustanovitvi varovanih morskih površin in njihovem upravljanju.
Zakon kot ustanovitvene oblike izrecno omenja (i) morski park in
(ii) morski rezervat.

1.2.2.1. Bavarska deželna zakonodaja
Med splošnimi določbami je morda najpomembnejša določba o
splošni dolžnosti ohranjanja narave: ohranjanje narave je obvezna
naloga tako države kot državljana. Tako javnopravne kot
civilnopravne osebe so dolžne s svojimi zemljišči gospodariti na
način, ki upošteva načela ohranjanja narave in negovanja krajine.
Med določbami o krajinskem načrtovanju zakon podrobneje ureja
vsebino krajinskih programov, okvirnih krajinskih planov in
krajinskih načrtov. Zakon na tem mestu tudi določa, da so ukrepe
in temelja varstva krajine lastniki zemljišč na zavarovanih območjih
dolžni trpeti. Med določbami o splošnem varstvu zakon podrobneje
razgrajuje dovoljene posege v naravo in krajino. Med določbami o
posebnem varstvu gre omeniti posebno varstvo vlažnih, neplodnih
in izsušenih površin in ureditev gradnje poti v alpskem območju.
1.2.2.2. Saška deželna zakonodaja
•
Saška deželna zakonodaja je razširila poglavja zveznega zakona,
in sicer je dodala poglavja o (i) rekreaciji v naravi in krajini; (ii)
lastninskih določbah in (iii) naravovarstveni organizaciji; (iv)
naravovarstvenih združenjih. V poglavju o posebnem varstvu je
zakon dodal novo varstveno kategorijo, t.j. t.i. biosferni rezervat.
V dodanem poglavju o rekreaciji zakon ustanavlja pravico
vsakogar do uživanja v naravi in rekreacije, ki jo omejujejo splošni
predpisi, interesi skupnosti in pravice tretjih. Pravica do rekreacije
je nadalje izvedena skozi določbe o dostopnosti do narave. V
poglavju o lastninski pravici zakon ureja predkupno pravico
države, razlastitev, pravico do odškodnine ali denarne izravnave
in pogodbeno varstvo narave. V poglavju o naravovarstveni
organizaciji zakon omenja Ustanovo za izobraževanje in
izpopolnjevanje na področju varstva narave in krajine, Svet za
varstvo narave, naravovarstveno službo in naravovarstveni sklad.
V poglavju o naravovarstvenih združenjih zakon določa postopek
priznavanja, pravico združenj do sodelovanja in tožbe združenja,
t.j. izpodbojno tožbo in tožbo iz dolžnosti.
29. oktober 1998

III. V poglavju o regionalnih varovanih naravnih površinah zakon
ureja t.i. regionalni naravni park, ki je osnovna ustanovitvena
varstvena oblika za varovanje regionalnih naravnih površin.
Regionalni naravni park se ustanovi z regionalnim zakonom, s
statutom pa se določi upravna organizacija takega parka.
IV. Med končnimi in prehodnimi določbami zakon ureja organ
upravljanja, ki ima ex lege pravno pooblastilo odrediti takojšnjo
prekinitev aktivnosti, ki ni v skladu s predvidevanji plana, pravilnika
oziroma dovoljenja, ter vzpostavitev v prejšnje stanje (reformatio
in integrum), in sicer na škodo obvezanih. Pravni zastopnik
upravnega organa je tudi pooblaščen intervient v sporih pred
sodiščem, ki zadevajo javni interes narave. Zakon ureja tudi
kršitve naravovarstvenih predpisov in sankcije.
1.4. ČEŠKA NARAVOVARSTVENA ZAKONODAJA
Češki zakon, ki ureja varstvo narave, določa kot temeljni namen
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zakona prispevati k (i) ohranitvi in ponovni vzpostavitvi naravnega
ravnovesja v naravi in krajini; (ii) varstvu vseh oblik življenja,
naravnih vrednot in naravnih lepot in (iii) smotrnemu gospodarjenju
z naravnimi viri.

krajinskih območij, inšpektorat za okolje in ministrstvo za okolje.
VI. V poglavju o upravni odgovornosti na področju narave zakon
določa upravne sankcije za nepooblaščene posege: odstranitve
posledic, denarne kazni in zasegi.

I. V poglavju o splošnem varovanju narave je prepovedano
postavljanje zgradb v okviru oddaljenosti petdeset metrov od
registriranih obal ribnikov in jezer (z nekaterimi splošno določenimi
izjemami), zakon pa določa tudi splošne obveznosti naravovarstvenih organov, da natančno določijo sistem ekološke stabilnosti
(zakon določa obveznost pridobiti mnenje naravovarstvenih
organov v zvezi z zaščito sistema ekološke stabilnosti) in
zagotovijo zaščito pomembnih sestavin krajine pred škodo in
uničenjem. V tem poglavju zakon določa splošno varstvo (a) rastlin
in živali, v okviru katerega zakon predvsem določa pogoje za
dopustno križanje, uvoz in izvoz; (b) pomembnih sestavin krajine,
v okviru katerega zakon predvsem določa obvezni vpis; (c) lesnih
vrst, v okviru katerega zakon določa predvsem pogoje za
dovoljeno sečnjo; (d) jam in paleontoloških najdb, v okviru katerega
zakon predvsem določa prepovedi poškodovanja in uničenja jame,
proste dostopnosti do jame in trgovanje z najdbami; in (e) varstvo
značaja krajine, v okviru katerega zakon določa predvsem
postopek podeljevanja gradbenih dovoljenj, presojajoč vpliv, ki bi
ga prostorski poseg lahko imel na krajinski značaj. Kot osnovno
obliko splošnega varstva zakon za vse kategorije ustanavlja t.i.
naravni park.

1.5. MADŽARSKA NARAVOVARSTVENA
ZAKONODAJA
Madžarska je leta 1996 sprejela Zakon o varstvu narave, katerega
skupni cilj je varstvo naravnih vrednosti, glavni cilj pa varstvo
območij in vrednosti, ki zaslužijo posebno varstvo. Med vrhovna
naravovarstvena načela sodijo (i) načelo varstva zaradi javnega
interesa, (ii) načelo ohranjanja biološke raznovrstnosti in
ravnotežja v naravi ter (iii) načelo sodelovanja. Vsako leto 10.
maja dan dreves in ptic. Zakon naravovarstvene določbe razporeja
v šestih poglavjih, in sicer: I. Splošne določbe; II. Splošno varstvo
naravnih vrednosti in naravnih območij; III. Posebno varstvo
naravnih vrednosti in naravnih območij; IV. Načrtovanje in
organizacija varstva narave; V. Lastninska in gospodarska podlaga
za varstvo narave; VI. Postopki in kazenski ukrepi pri varstvu
narave.
I. V poglavju o splošnem varstvu naravnih vrednosti in naravnih
območij zakon ureja (a) varstvo krajine; (b) varstvo flore in favne;
(c) varstvo habitatov in (d) varstvo geoloških vrednosti. V zvezi z
varstvom flore in favne zakon določa splošni varstveni režim
■ prostoživečih organizmov, njihovih populacij in združb, skupaj z
varstvom habitatov, tako, da so prepovedani določeni načini lova
in ubijanja. Gospodarjenje s floro in favno, lov, ribolov in ribolov s
trnki se lahko izvajajo samo v skladu s predpisi. Ustvarjanje,
gojenje, razmnoževanje gensko spremenjenih organizmov je
dovoljeno le v skladu s pogoji ,ki so opredeljeni v zakonu. Naselitev
in ponovna naselitev nesamoniklih organizmov je mogoča samo
z dovoljenjem za vsak primer posebej. Zakon tudi določa, da je
interese varstva habitatov potrebno upoštevati pri izvajanju vseh
vrst gospodarskih dejavnosti. V zvezi z varstvom geoloških
vrednosti je prepovedano onesnaževati ali protizakonito
spreminjati kraške kamnine ali kraške vode na golih kraških
površinah. Prepovedano je nezakonito poškodovati minerale,
skupine mineralov in okamnine. Pri načrtovanju in izvajanju
kakršnekoli dejavnosti, ki ima za cilj izkoriščati naravne vrednosti
in zlasti pri gradnji napeljav, stavb in drugih objektov je potrebno
zagotoviti, da se geološke vrednosti in registrirane minerale
poškoduje v najmanjši možni meri.

II. V poglavju o posebnem varstvu naravnih območij zakon ureja
(a) kategorije posebej zaščitenih naravnih območij in (b) zaščitne
cone zaščitenih naravnih območij. Med kategorijami zaščitenih
naravnih območij zakon ureja (a) narodni park; (b) zaščiteno
krajinsko območje; (c) nacionalni naravni rezervat; (d) naravni
rezervat; (e) nacionalni naravni spomenik; (f) naravni spomenik.
V okviru vsake varstvene kategorije posebej zakon ureja posebne
varstvene režime, skupaj z omejevanjem in razlastitvijo lastninske
pravice. Zaščitne cone zaščitenih naravnih območij se ustanovijo
v namen obvarovanja narave pred motečimi vplivi okolja. Zakon
podrobno določa postopek razglasitve (načelo javnosti),
pogodbenem varstvu, varstvenem režimu in postopku dovoljenj,
registraciji in označevanju, ekscepcijah od prepovedi in preklicu.
III. V poglavju o posebnem varstvu naravnih vrednot zakon
omogoča posebno varstvo na podlagi razglasitve naslednjih
naravnim kategorijam: (a) znamenita drevesa in njihove zaščitne
cone; (b) posebej zaščitene rastline in živali in (c) posebej zaščiteni
minerali. Pred razglasitvijo zakon zahteva javno razpravo in kadar
javno mnenje prevlada nad interesi varstva narave, se morajo
organi ukloniti javnosti in dovoliti izjeme od prepovedi, (a) Znamenita
drevesa. Naravovarstveni organ lahko razglasi določena drevesa,
skupine dreves ali vrste dreves za znamenita drevesa. Če je
znamenita drevesa potrebno obvarovati pred škodljivim vplivom
okolja, mora organ v radiju okrog njih odmeriti zaščitno cono. (b)
Posebej zaščiteno rastlinstvo in živalstvo so ogrožene, redke ali
drugače pomembne rastlinske in živalske vrste. Zakon določa
varstvene režime glede na stopnjo ogroženosti: (i) kritično
ogrožene vrste; (ii) močno ogrožene vrste in (iii) ogrožene vrste.
Na podlagi uvrstitve v eno od kategorij se uvedejo reševalni
programi ogroženih vrst. Zakon pa določa nekatere splošne
prepovedi trgovanja (tudi za posebej zaščitene minerale). Posebej
zaščiteni minerali so redki minerali ali minerali posebne
znanstvene ali kulturne vrednosti.

II. V poglavju o posebnem varstvu naravnih vrednosti in naravnih
območij zakon našteva naravne vrednosti, ki so zakonsko
zavarovane, in opredeljuje postopek za razglasitev zavarovanja
(zakon je akt razglasitve). Zakon ustanavlja naslednje oblike
zavarovanja: (a) zavarovana naravna območja in t.i. vplivna
območja; (b) zavarovane živalske in rastlinske vrste in združbe;
(c) zavarovane jame in (d) zavarovane mineralne formacije,
(a) Zavarovana naravna območja in vplivna območja. Zakon
omogoča, da se naravna območja zavarujejo v naslednjih
varovalnih kategorijah: (i) narodni park; (ii) zavarovana območja
krajine (pokrajinski rezervat); (iii) zavarovana območja narave
(naravni rezervat); (iv) naravni spomenik in eventualno tudi (v)
zavarovana gozdna območja (gozdni rezervat). Narodne parke
in zavarovana območja krajine lahko ustanavlja samo minister.
Na splošno se na strogo zavarovanih naravnih območjih ne sme
izvajati nobena druga dejavnost kot izvajanje varstvenega režima.
S tem v skladu varstvo običajno pomeni neizogibno omejevanje
lastništva in rabe, ki večinoma ne presega okvira običajnega
kmetovanja. Zakon podrobno našteva omejitve lastništva in rabe
ter tudi opredeli obveznost plačila odškodnine. Zakon določa
posebne pogoje v zvezi z gozdovi, ki se nahajajo na zavarovanih
naravnih območjih. Prvenstvena funkcija vplivnih območij pa je

IV. V poglavju o temeljnih pravicah in obveznostih zakon določa
obveznosti lastnikov (dopustiti omejitve lastninske pravice,
razlastitev, predkupna pravica države) in pravice do udeležbe v
javni razpravi ter pravice do naravovarstvenih informacij.
V. V poglavju o naravovarstveni organizaciji zakon omenja
skupnosti, okrožne urade, upravne narodnih parkov in zaščitenih
poročevalec, št. 63
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2. Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine
- Konvencija o svetovni dediščini; The Convention Concerning
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage - the
VVorld Heritage Convention (Pariš, 1972) - notifikacija 1992
(Ur. I. RS, št. 15/92).
3. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami - Washingtonska konvencija
ali CITES; The Convention on International Trade in Endangered Species of WHd Fauna and Flora (Washington, 1973) priprava pobude za pristop in ratifikacijo
4. Konvencija o varstvu migratornih prostoživečih živalskih vrst
- Bonnska konvencija (CMS); The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn, 1979) - v
postopku (Državni zbor)
5. Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD); The Convention
on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992) - ratificirana
1996 (Ur. I. RS, št. 30/96, M P 7).
6. Konvencija o ohranjanju evropskih prostoživečih rastlin in živali
ter njihovih naravnih habitatov - Bernska konvencija; The Convention on the Conservation of European VVildlife and Natural
Habitats (Bem, 1979) - v postopku (Vlada RS)
7. Konvencija o varstvu Alp - Alpska konvencija (Salzburg, 1991)
- ratificirana 1995 (Ur. I. RS, št. 19/95, MP 5).
8. Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelona, 1976) in Protokol o posebej zavarovanih
območjih Sredozemskega morja (Ženeva, 1982) - notifikacija
1993 (Ur. I. RS, št. 44/93 MP 13).

zagotoviti varstvo naravnih vrednosti v neposredni bližini
zavarovanih naravnih območij. Vplivna območja predstavljajo
prehod med zavarovanimi in nezavarovanimi območji.
(b) Zavarovane vrste in združbe. Zakon določa, da je prosto
živečim organizmom, ki so izpostavljeni zelo obsežnemu
uničevanju, ogroženim vrstam in življenjskih združbam skupaj z
naravnimi sistemi, ki so potrebni za njihovo preživetje potrebno
zagotoviti posebno zaščito, tako da se jih razglasi za zavarovane
kategorije. Zakon vsebuje posebne določbe za ponovno
naseljevanje vrst, ki jih je treba šteti za zavarovane, razen če
ministrstvo ne določi drugače. Pristojni minister določi posebne
pogoje za zavarovanje samoniklih udomačenih živalskih vrst in
pasem.
(c) Zavarovane iame. Zakonsko varstvo vključuje vse dele jame,
njene formacije in polnilo, zakon pa daje tudi možnost razglasitve
zavarovanja za vse umetno narejene tvorbe velikosti jame, če
vsebujejo pomembne formacije. Zakon ministra pooblašča, da
lahko prekliče zavarovanje, kadar interes varstva narave ne
opravičuje oviranja drugih javnih interesov (likvidacija
nezavarovane jame). O jamah se vodi samostojni register. Lastnik
zemljišča mora pooblaščeni osebi omogočiti dostop do vsake
jame na njegovem zemljišču.
(d) Zavarovane mineralne formacije. Minister z odlokom določi
minerale in skupine mineralov ter njihovo finančno vrednost.
Zavarovane minerale in okamnine se po možnosti konzervira na
njihovem prvotnem nahajališču. Za zbiranje in trgovanje z
zavarovanimi minerali ali okamninami je potrebno dovoljenje
Uprave.

Najpomembnejša med zgoraj navedenimi mednarodnimi
konvencijami je Konvencija o biološki raznovrstnosti. Poleg načela
biološke raznovrstnosti pa članice OZN in druge podpisnice
konvencij zavezujejo še druga temeljna naravovarstvena načela,
predvsem načelo prepovedi trgovanja z ogroženimi vrstami in
načelo ohranitve flore in favne ter njunih habitatov .

III. V poglavju o načrtovanju in organizaciji varstva narave zakon
ureja temeljni nacionalni načrt za varstvo narave kot del
nacionalnega programa za varstvo okolja in določa sestavne
dele temeljnega načrta. Naravovarstveno organizacijo sestavljajo
razen (a) upravne organizacije še (b) javni tožilec v interesu
varstva narave; (c) občine v interesu varstva narave in (d)
državljani v interesu varstva narave. Zanimiva je predvsem
razširitev vloge javnega tožilca, ki ima izrecno zakonsko
pooblastilo neodvisnega pregona v javnem interesu narave.

2.1. KONVENCIJA O BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI
Konvencija o biološki raznovrstnosti govori v preambuli govori o
suvereni pravici držav do lastnih bioloških virov in o odgovornosti
držav za ohranjanje biotske raznovrstnosti na svojem območju.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti je temeljno mednarodno
naravovarstveno načelo in skupna skrb vsega človeštva.
Konvencija posebej poudarja potrebo po spodbujanju mednarodnega, regionalnega in globalnega sodelovanja med državami,
meddržavnimi organizacijami In nevladnim sektorjem za ohranjanje
biološke raznovrstnosti. Cilj držav podpisnic konvencije je
zagotoviti ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostno uporabo
sestavnih delov biotske raznovrstnosti ter poštene In pravične
delitve koristi od uporabe genetskih virov, skupaj z ustreznim
dostopom do njih in primernim prenosom tehnologij (1. člen).

IV. V poglavju o lastninski in gospodarski podlagi za varstvo narave
kot vodilno pravilo velja, da so zavarovane naravne vrednosti
per definitionem v lasti države, v zvezi z zavarovanimi naravnimi
območji pa zakon jamči državi predkupno pravico. V zvezi s
fiskalnimi določbami zakon določa, da finančna sredstva za dosego
ciljev zakona zagotavlja centralni proračun in namenski skladi.
Zakon vsebuje tudi določbe o subvencijah in odškodninah,
zavarovanju in garanciji, preprečevanju škode, ki jo povzročajo
zavarovane živali in odgovornost zanjo.
V. V poglavju o postopkih In kazenskih ukrepih zakon ureja upravne
sankcije in naravovarstvene kazni, ureja pa tudi posebne določbe
glede civilne odgovornosti. Zanimiva je predvsem ustanova
naravovarstvene kazni, ki je upravno sredstvo za kaznovanje
obnašanja, ki ni v skladu z interesi varstva narave. Izrek kazni ne
zahteva krlvdoreka, kajti za kaznovanje zadostuje objektivno
dejstvo kršitve. Zakon določa pravila za Izrek kazni, podrobnejša
pravila pa se določajo z odlokom vlade.

Države podpisnice konvencije so prevzele naslednje naravovarstvene obveznosti iz konvencije:
- dolžnost sodelovanja z drugimi pogodbenicami neposredno ali
preko mednarodnih organizacij, če je to le možno ali primerno
(5. člen);
- dolžnost sprejemati splošne ukrepe za ohranitev in trajnostno
uporabo (6. člen);
- dolžnost identifikacije In monitoringa stanja biotske raznovrstnosti (7. člen);
- dolžnost "in situ" ohranitve biotske raznovrstnosti s pomočjo
ustanovitve sistema zaščitenih območij (8. člen) in dolžnost "ex
situ" ohranitve biotske raznovrstnosti (9. člen);
- dolžnost trajnostne uporabe bioloških virov (10. člen);
- dolžnost sprejeti gospodarske ukrepe, ki spodbujajo ohranjanje
in trajnostno uporabo sestavnih delov biotske raznovrstnosti
(11. člen);
- dolžnost raziskovanja in usposabljanja (12. člen) ter vzgoje in

2. Mednarodne konvencije
Mednarodne konvencije, ki urejajo varstvo narave in določajo
temeljna naravovarstvena načela so:
1. Konvencija o močvirjih, ki Imajo mednarodni pomen, zlasti kot
prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija; The
Convention on VVetlands of International Importance, especlally as waterfowl habitat - Ramsar Convention (Ramsar,
1971) - notifikaclja 1992 (Ur. I. RS, št. 15/92).
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ozaveščanja javnosti (13. člen);
- dolžnost ugotavljanja in zmanjševanja škodljivih vplivov posegov
na biotsko raznovrstnost (14. člen);
- dolžnost ustvariti pogoje za lažji dostop drugih pogodbenic do
genetskih virov (15. člen) in tehnologije (16. člen), dolžnost
izmenjave informacij (17. člen), dolžnost tehničnega ter
znanstvenega sodelovanja (18. člen) in dolžnost pravične
porazdelitve koristi biotehnologije med podpisnicami (19. člen);
- dolžnost finančnega spodbujanja nacionalnih dejavnosti, ki bodo
pripomogle k uresničevanju ciljev konvencije (20. člen).

2.4. KONVENCIJA O VARSTVU MIGRATORNIH
ŽIVALSKIH VRST
Konvencijo o varstvu migratornih živalskih vrst so države
podpisnice sprejele v Bonnu leta 1979. Slovenija te konvencije še
ni podpisala. Cilj konvencije je varstvo migratornih živalskih vrst,
posebno pozornost pa namenjajo tistim migratornim vrstam, katerih
ohranitveno stanje je neugodno. V I. dodatku ureja konvencija
varstvo ogroženih migratornih vrst, v II. dodatku pa migratorne
vrste, ki se varujejo s sporazumi.
Države, na čigar teritoriju so najdene populacije ogroženih
migratornih vrst, morajo sprejeti ohranitvene in upravljalske ukrepe,
ustrezne za zadevne vrste. Ti ukrepi se morajo nanašati na
celotno geografsko območje, v katerem je mogoče najti ogrožene
vrste. Ukrepi se razlikujejo glede na ugotovitev ali je potrebna
takojšnja in stroga varstvena akcija zaradi "unfavourable conservation status" (Dodatek I) ali pa je varstvo lahko prepuščeno
kasnejšim mednarodnim pogodbam o ohranjevanju in upravljanju
(Dodatek II). Konvencija tudi ureja nadzorstvene ukrepe glede
odvzema živali, ki pripadajo tem vrstam, ohranitvene in
upravljalske načrte, vzdrževanje omrežij ustreznih habitatov ter
nadzor izpuščanja substanc, ki škodljivo vplivajo na migratorne
vrste.

2.2. KONVENCIJA O MEDNARODNI TRGOVINI Z
OGROŽENIMI PROSTOŽIVEČIMI RASTLINSKIMI IN
ŽIVALSKIMI VRSTAMI
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami je bila sprejeta v VVashingtonu
leta 1973. Slovenija konvencije še ni podpisala. Konvencija vsebuje
določila o vrstah, ki jim grozi izumrtje (I. dodatek), o vrstah, ki bi
lahko postale ogrožene (II. dodatek) in o ostalih vrstah (III.
dodatek). Trgovina s primerki vrst iz vseh treh dodatkov je
prepovedana, razen kadar konvencija predvidi izjeme. Primerki
vrst iz vseh treh dodatkov se smejo izjemoma izvoziti, uvoziti ali
ponovno uvoziti le s predhodno odobritvijo in z ustreznim
dovoljenjem. Prepoved tudi ne velja za tranzit ali za prenos
primerkov čez ali po ozemlju podpisnice, če so medtem pod
carinskim nadzorom. Posamezna določila tudi ne veljajo za
primerke, ki so v osebni lasti ali so last kateregakoli gospodinjstva.

Migratorna vrsta bo uvrščena med ogrožene vrste v I. dodatku ,
če so znani zanesljivi dokazi o njeni ogroženosti. Varstveni režim
za te vrste je zelo strog saj je prepovedan vsakršen odvzem
primerkov ogroženih migratornih vrst, razen izjemoma zaradi
znanstvenih namenov, povečanja razmnoževanja, zvišanja
možnosti preživetja prizadete vrste, zadovoljevanja tradicionalnih
življenjskih potreb porabnikov teh vrst ali zaradi drugih izjemnih
okoliščin. Vendar pa niti takšen izjemoma dovoljen odvzem primerka
ne sme škoditi vrsti.

2.3. KONVENCIJA O OHRANJANJU EVROPSKIH
PROSTOŽIVEČIH RASTLINSKIH IN ŽIVALSKIH VRST
TER NJIHOVIH HABITATOV
Konvencija o ohranjanju evropskih prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst ter njihovih naravnih habitatov so države
podpisnice, priznavajoč bistveno vlogo prostoživečih rastlinskih
in živalskih vrst pri ohranjanju biološkega ravnovesja, podpisale
v Bernu leta 1979, v okviru Sveta Evrope. Slovenija te pogodbe
še ni podpisala.

Migratorna vrsta bo uvrščena na seznam migratornih vrst v II.
dodatku, če je ohranitveno stanje te vrste neugodno in so za
njihovo varstvo potrebni mednarodni sporazumi, ali kadar bi se
ohranitveno stanje migratorne vrste zaradi mednarodnega
sodelovanja lahko bistveno izboljšalo.

Cilj konvencije je ohranitev prostoživečih rastlinskih in živalskih
vrst ter njihovih naravnih habitatov, še posebej tistih vrst in
habitatov, katerih varstvo zahteva sodelovanje med državami ter
spodbuja tako sodelovanje, poseben poudarek pa je namenjen
prizadetim in ranljivim vrstam, vključno s prizadetimi in ranljivimi
migratornimi vrstami (1. člen).

2.5. KONVENCIJA O VARSTVU SVETOVNE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
Ta konvencija je bila sprejeta na XVII. zasedanju Generalne
konference Organizacije Združenih narodov za prosveto, znanost
in kulturo dne 16.11.1972 v Parizu. Po določbah te konvencije je
dolžnost vsake države članice, da določi in razmeji razne dobrine,
definirane kot naravna dediščina, ki so na njenem ozemlju. Izraz
"naravna dediščina" po tej konvenciji vključuje naravne spomenike,
ki jih sestavljajo fizične ali biološke formacije ali skupina teh formacij
in imajo z estetskega ali znanstvenega vidika izredno splošno
vrednost, geološke in fiziografske formacije in natančno določene
predele, ki pomenijo habitat ogroženih vrst živali in rastlin in so z
znanstvenega in konservatorskega vidika izredne splošne
vrednosti in znamenite kraje narave ali natančno določene naravne
predele, ki imajo z vidika znanosti, konserviranja ali naravnih
lepot izredno splošno vrednost.

Državne podpisnice so sprejele naslednje naravovarstvene
obveznost:
- spodbuditi državno politiko k varstvu prostoživečih rastlinskih
in živalskih vrst ter naravnih habitatov, s posebno pozornostjo,
ki se namenja ogroženim in občutljivim vrstam in habitatom;
- upoštevati varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst v
politiki načrtovanja in razvoja ter pri ukrepih proti onesnaževanju;
- spodbujati izobraževanje in razširjanje splošnih podatkov o
potrebi po varstvu prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih habitatov (3. člen).
Konvencija ureja varstvo naravnih habitatov v II. poglavju in
varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst v III. poglavju. V
IV. poglavju so posebne določbe, ki urejajo varstvo migratornih
vrst, v V. poglavju pa je urejeno spremljanje in nadzor nad
izvajanjem konvencije, ki ga izvaja v ta namen posebej
ustanovljeno telo - stalni komite.
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Vsaka država v skladu s konvencijo tudi priznava kot svojo
dolžnost, da išče, varuje, konservira, popularizira in prenaša
kulturno in naravno dediščino na svojem ozemlju bodočim
rodovom. Pri tem bo najprej uporabila svoje lastne možnosti, če
pa bo potrebno, pa bo to zagotavljala tudi preko mednarodne
pomoči in sodelovanja, predvsem v finančnem, umetniškem,
znanstvenem in tehničnem pogledu.
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šestih metrov. Močvirske ptice so tiste ptice, ki so ekološko
odvisne od močvirij.

Za zagotovitev učinkovitega varstva in ohranitve ter za čim bolj
aktivno popularizacijo naravne dediščine na svojem ozemlju si
bodo države prizadevale sprejeti splošno politiko, na podlagi katere
bo naravna dediščina dobila določen pomen v življenju skupnosti
in da se varstvo te dediščine vključi v programe splošnega
planiranja, oblikovati na svojem ozemlju posebne službe za
varstvo, ohranitev in revaloriziranje naravne dediščine, razvijati
znanstveno in tehnično proučevanje ter raziskovanje in izpopolniti
takšne delovne metode, na podlagi katerih bo država lahko
kljubovala nevarnostim, ki ogrožajo njeno naravno dediščino,
izvajati potrebne zakonske, znanstvene, tehnične, upravne in
finančne ukrepe za iskanje, varovanje, popularizacijo in
obnavljanje naravne dediščine, ustanoviti nacionalne ali regionalne
centre za pouk na področju varstva, ohranitve in popularizacije
naravne dediščine, ter vzpodbuditi znanstveno raziskovanje na
tem področju.

Seznam močvirij, ki imajo mednarodni pomen hrani Mednarodna
zveza za ohranitev narave in naravnih bogastev (IUCN). Pri tem
je treba natančno opisati meje vsakega močvirja in jih določiti na
zemljevidu, vključena pa so lahko območja ob obali in primorska
območja v bližini močvirij in otokov ali morske vode, globlje od
šestih metrov v času oseke, ki je v mejah močvirij.
Kriterij za vpis v seznam je mednarodni pomen močvirij po
ekološkem, zoološkem, botaniškem, limnološkem ali hidrološkem
kriteriju. Obvezno pa je treba vključiti močvirja, ki imajo mednarodni
pomen za močvirske ptice v kateremkoli letnem času.
Ob podpisu konvencije določi vsaka pogodbenica najmanj eno
močvirje, ki se vpiše v seznam. Pogodbenica pa lahko v seznam
dodatno vključi nova močvirja na svojem ozemlju, razširiti meje
močvirij, ki so že na seznamu, ali odpraviti ali zožiti meje, ki so že
na seznamu, če obstajajo za to nujni nacionalni interesi.

Države članice se zavezujejo, da bodo skladno s to konvencijo
pomagale pri ugotavljanju, varstvu, konservaciji in popularizaciji
naravne dediščine, če bodo za to prosile države, na katerih
ozemlju se dediščina nahaja. Pri tem države ne bodo ukrenile
ničesar, kar bi lahko posredno ali neposredno škodovalo tej
dediščini, če je ta dediščina na ozemlju drugih držav članic te
konvencije.

Pogodbenica tudi preuči svoje mednarodne odgovornosti za
ohranitev, upravljanje in razumno izkoriščanje fonda migratornih
močvirskih ptic bodisi kadar oblikuje vpis o močvirjih na njenem
območju za seznam, bodisi ko izvršuje pravico do spremembe
tega vpisa v seznamu.
Pogodbenice so dolžne pripravljati in uveljavljati svoje planske
akte na način, ki prispeva k ohranitvi močvirij, vključenih v seznam,
ter razumno izkoriščati močvirja na njihovem teritoriju. Vsaka
pogodbenica si mora zagotoviti informiranost o tem, ali se je
ekološki značaj kateregakoli močvirja na njenem ozemlju, ki je
vpisano v seznam, spremenil oziroma se spreminja ali da vse
kaže na to, da se bo spremenil. O tem mora nemudoma obvestiti
organizacijo ali vlado, odgovorno za tekoče zadeve IUCN.

Z mednarodnim varstvom je po tej konvenciji mišljena vzpostavitev
mednarodnega sistema sodelovanja in pomoči, s katero bi države
članice dobile podporo pri svojih prizadevanjih za ohranitev in
ugotovitev dediščine.
Pri UNESCO se s to konvencijo ustanovi medvladni komite za
varstvo kulturne in naravne dediščine izredne visoke splošne
vrednosti (Komite za svetovno dediščino). S konvencijo je
določena njegova sestava, oblikovanje, strukturiranost glede
raznih regij in kultur na svetu, načine in oblike glasovanja,
svetovalni glasovi, mandat.

Vsaka pogodbenica prispeva k ohranitvi močvirij in močvirskih
ptic z naravnimi rezervati na zadevnih močvirjih (ne glede na to,
ali so vključena v seznam) ter z ustreznim nadzorom nad njimi.

Država pošlje Komiteju za svetovno dediščino popis dobrin kulturne
in naravne dediščine, ki so na njenem ozemlju in jih je mogoče
vključiti v Seznam svetovne dediščine.Ta seznam objavlja Komite,
vanj so vključene tiste dobrine kulturne in naravne dediščine, za
katere Komite meni, da imajo izredno splošno vrednost po
postavljenih merilih. Ažuriran seznam se objavlja najmanj vsako
drugo leto. Za vpis posamezne dobrine v Seznam svetovne
dediščine je potrebno soglasje zainteresirane države. Na podlagi
tega seznama Komite sestavi tudi Seznam svetovne dediščine v
nevarnosti. V ta seznam dobrin smejo biti vpisane le tiste dobrine,
katerim grozi resna in konkretna nevarnost in katerih varstvo
zahteva velika konservatorska dela. Komite določi merila, po
katerih bo kakšna dobrina kulturne in naravne dediščine vpisana
v enega od teh dveh seznamov. Dejstvo, da kakšna dobrina
kulturne in naravne dediščine ni vpisana v enega izmed dveh
seznamov, ne pomeni, da nima izredne splošne vrednosti za
kakšne drugačne namene od tistih, ki zahtevajo vpis v ta dva
seznama.

V primeru, ko zaradi nujnih nacionalnih koristi pogodbenica odpravi
ali zoži meje kakšnega močvirja, ki je vključeno v seznam, ji
konvencija nalaga dolžnost, da nadomesti vsako izgubo naravnega
bogastva močvirij, zlasti pa naj odpre dodatne nacionalne
rezervate za močvirske ptice za njihovo varstvo in zagotovi
ustrezno nadomestno lokacijo prvotnega habitata. Poleg tega bodo
pogodbenice spodbujale raziskovalno delo in izmenjavo podatkov
o močvirjin in njihovi flori in favni, ter si prizadevale povečati
populacijo močvirskih ptic v ustreznih močvirjih.
2.7. KONVENCIJA O VARSTVU ALP
Konvencija je bila sprejeta v Sazburgu 1.1991. Pogodbene stranke
konvencije so vse džave , ki se nahajajao na geografskem
območju Alp in zagotavljajo s preudarno in trajno rabo naravnih
virov ter upoštevanjem načela preventive, povzročiteljeve
odgovornosti in sodelovanja , enotno politiko za ohranitev in
varstvo Alp.
Pogodbene stranke bodo za dosego zgoraj omenjenih ciljev
posegle po primernih ukrepih, še posebej na naslednjih področjih:
prebivalstvo in kultura, prostorsko načrtovanje,- ohranjanje
čistega zraka, varstvo tal, vodno gospodarstvo, varstvo narave
in krajinska lega, gorsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem in prosti
čas, promet, energija in gospodarjenje z odpadki.Te ukrepe bodo
določale s protokoli h konvenciji.

2.6. KONVENCIJA O MOČVIRJIH, KI IMAJO
MEDNARODNI POMEN, ZLASTI KOT PREBIVALIŠČA
MOČVIRSKIH PTIC - RAMSAR, 1971
Ta konvencija je bila sprejeta na mednarodni konferenci o ohranitvi
močvirij in močvirskih ptic v Ramsaru dne 2. februarja 1971. Vsaka
država pogodbenica mora označiti ustrezna močvirja na svojem
ozemlju in jih vključiti v seznam močvirij, ki imajo mednarodni
pomen. Izraz močvirja se nanaša na območja močvirnih zemljišč,
trstičja, šotišča in vodo, bodisi da so ta območja naravna ali
umetna, s stoječo ali tekočo vodo (sladko ali slano), vključno z
območji morske vode, katere globina v času oseke ne presega
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Pogodbene stranke se na zgoraj omenjenih področjih dogovorijo,
da bodo izvedle raziskovalna dela in razvile skupne ali
dopolnitvene programe za sistematično opazovanje ter uskladile
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raziskave, opazovanja in zbiranje podatkov ter sodelovale na
pravnem, znanstvenem, gospodarskem in tehničnem področju.

Direktiva se nanaša na vse vrste ptic, ki po naravi živijo v divjini
na evropskem ozemlju držav članic. Toda ne nanaša se zgolj na
ptice same (sicer 400 vrst), temveč tudi na njihova gnezdišča,
jajca in habitate. Na podlagi ugotovitve o ogroženosti posameznih
vrst so ptice razvrščene v dve kategoriji. Vrste v prvi kategoriji
(Dodatek I) so podvržene posebnim ohranitvenim ukrepom,
posebnim prepovedim lova in posebnim omejitvam trgovanja,
vendar pa so v Dodatku III predvidene tudi možnosti izjem od
splošnega varstvenega režima. Vrste v drugi kategoriji (Dodatek
II) pa so lahko predmet lova, pod strogo določenimi in definiranimi
pogoji. Direktiva prepoveduje uporabo določenih metod
kolektivnega in neselektivnega lova, zaradi katerih bi lovci lahko
povrzročili lokalno izginotje vrst.

3. Predpisi Evropske skupnosti
3.1.VARSTVO NARAVE
Evropska skupnost ima na področju varstva narave naslednje
predpise:
1. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev ptičev - Council
Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds
2. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov
ter prostoživeče favne in flore - Council Directive 92/43/EEC
on the conservation of natural habitats and of wiid fauna and
flora
3. Smernice Evropske skupnosti o trgovini s kožami mladih tjulnov
in izdelki iz njih - Council directive 83/129/EEC concerning the
importation into Member States of skins of certain seal pups
and products derivated therefrom
4. Uredba Sveta ES št. 338/97 o zaščiti prostoživečih rastlinskih
in živalskih vrst z ureditvijo trgovine na tem področju - Council
regulation EC No 338/97 on the protection of species of wild
fauna and flora by regulation trade therein
5. Uredba o prepovedi uporabe posebne vrste pasti - Council
Regulation (EEC) No 3254/91, prohibiting the use of leghold
traps
6. Uredba o pravilih ravnanja pri uvozu izdelkov iz kitov - Council
Regulation EEC 348/81 on common rules forimports of whales
or other cetacean products

Države članice so na podlagi te direktive splošno obvezane
sprejeti ukrepe, vključno z ustanovitvijo zavarovanih območij (PA,
Protected Areas), da ohranijo raznovrstnost habitatov, in sicer
za vse ptičje vrste (1., 2. in 3. člen). Države članice pa so obvezane
sprejeti tudi posebne ohranitvene ukrepe, da tako ohranijo habitate
redkih ali ranljivih vrst, naštetih v Dodatku I, in habitate redno
pojavljajočih se ptic selivk (4. člen). Posebni ukrepi pomenijo
predvsem označitev posebnih zavarovanih območij (SPA, Special Protected Areas): ko je posebno varstveno območje
ustanovljeno, mora država članica prevzeti ustrezne ukrepe v
izogib bistveni onesnaženosti ali poslabšanju habitata oziroma
motenja ptic v njem (4. člen (4)). Na podlagi primera C335/90,
Commission v Spain (1993) Water Law 209, European Court of
Justice, imajo države članice obveznost označiti predele kot SPA,
v kolikor predel izpolnjuje objektivne ornitološke kriterije, ki jih
predpisuje direktiva.

Navedeni predpisi Evropske skupnosti niso vsebina bele knjige.
3.1.2. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev
naravnih habitatov ter prostoživeče favne in flore Council Directive 92/43/EEC on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora

Konvencija o ohranjanju evropskih prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst ter njihovih naravnih habitatov je temeljni pravni akt,
na podlagi katerega sta bili izdani obe najpomembnejši direktivi
Evropske skupnosti." Direktivi sta sestavni del naravovarstvenega programa Evropske skupnosti, t.i. "5th Action Program", ki
si je do leta 2000 zadal nalogo doseči naslednje cilje:
1. ohranitev ali renaturacijo naravnih habitatov in prostoživečih
rastlinskih in živalskih vrst, ki imajo poseben ohranitveni status ("favourable conservation status"),
2. ustanovitev celostne evropske mreže območij posebnega
varstva - Natura 2000 in
3. strog nadzor zlorab in trgovanja s prostoživečimi rastlinskimi
in živalskimi vrstami.

Originalno je direktiva naslovljena z "Conservation of Natural
Habitats and of Wild Fauna and Flora", toda ključni del se
osredotoča na varstvo habitatov. Direktiva OJ L 206, 22/07/92
identificira tipe habitatov in habitate vrst, ki so v posebnem javnem
interesu Skupnosti, in jim podeljuje poseben ohranitveni status
("favourable conservation status"). Ultimativni cilj Direktive je
ustanoviti celostno evropsko ekološko mrežo področij posebnega
varstva (SAC, "special areas of conservation") v posebnem
interesu Skupnosti, področja SAC pa bodo skupaj tvorila sistem
evropskih območij Natura 2000. Mreža bo sestavljena iz naravnih
habitatnih tipov in iz habitatov vrst, vključevala pa bo tudi SPA
(Wild Birds Directive). Države članice so na podlagi direktive
zavezane tudi k splošnejšim obveznostim, in sicer Imajo dolžnost
monitoringa ter zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja
vsem habitatnim tipom in vrstam (11. člen).

3.1.1. Smernice Evropske skupnosti za ohranitev
ptičev - Council Directive 79/409/EEC on the
conservation of wild birds
2. aprila 1979 |e Svet ES sprejel Direktivo o ohranjanju divjih ptic
(OJ No L 103 of 2/4/79), ki so ji kasneje sledili trije amandmaji:
Commission Directive 85/411/EEC, 1985 (OJ No L 233 of 30/8/
85); Commission Directive 91/244/EEC 1991 (OJ No L 115 of 8/
5/91) in Council Directive 94/24/EC of 8 June 1994. Paralelno z
direktivo so države članice istega dne sprejele resolucijo,
nanašajoč se na metode izvedbe direktive (OJ No C 14 of 18/1/
83).

Članice so morale do junija 1995 poslati Komisiji ES listo predlaganih
območij, ki so jih sestavile na podlagi kriterijev iz dodatka III (1.
stopnja). Dolžnost Komisije je, da do junija 1998 napravi listo
območij, ki so v interesu Skupnosti, "sites of Community importance", in listo prednostnih habitatnih tipov ali habitatov vrst, "priority sites" (2. stopnja). Ko bo Komisija sprejela listo območij, ki so
v interesu Skupnosti, bodo morale članice v najkrajšem času
označiti vsako območje, ki bo na listi kot SPA ("special area of
conservation"), ter ga nameniti za varstvo, vendar najkasneje v
roku šestih let (4. člen (4)).

" EC Wild Birds Directive 79/409 in EC Habitats Directive 92/43.
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Ko so SAC ustanovljeni, morajo članice sprejeti potrebne
ohranitvene ukrepe in ustrezne zakonodajne, upravne in
pogodbene akte (6. člen (1)). Za območja v interesu Skupnosti,
za SPA, ustanovljena na podlagi "Wild Birds" Direktive in za
območja, ki so podvržena posvetovalnemu postopku iz 5. člena,
morajo članice sprejeti ustrezne ukrepe, da se izognejo
poslabšanju območij in bistvenemu motenju vrst, zaradi katerih je
bilo območje ustanovljeno (6. člen (2)). Vsak plan ali projekt, ki ni
neposredno povezan z upravljanjem SPA, pa bo verjetno bistveno
vplival nanj, mora biti podvržen ustrezni presoji posledic, ki jih
lahko ima za SPA. Pristojni organi lahko privolijo k planu ali projektu
le, če projekt ne bo vplival na integriteto zadevnega območja (6.
člen (3)). Plan oziroma projekt pa vseeno sme biti izveden, če
obstajajo "imperativni razlogi prevladujočega javnega interesa",
vključno z interesi socialne ali ekonomske narave. Habitatna
direktiva je tako ovrgla razsodbo v primeru Commission v Germany (1991) ECR 883, European Court ot Justice, da bo plansko
ali projektno poseganje v SPA upravičeno le, če obstaja
prevladujoč javni interes splošnega zdravja ali javne varnosti, ne
upravičuje pa posega v SPA tudi javni interes ekonomske ali
rekreacijske narave. V takšnem primeru mora članica sprejeti
izravnalne ukrepe, da zagotovi celostno koherenco Nature 2000
in obvestiti Komisijo o sprejetih ukrepih. Glede prioritetnih področij
pa je ta ekscepcija dovoljenega poseganja v prevladujočem
javnem interesu omejena le na javni interes zdravja ali javne
varnosti, na situacije, katerih vpliv bo ugoden za okolje, in na
primere, v katerih Komisija posebej potrdi, da gre za razloge
prevladujočega javnega interesa (člen 6(4)).

Drugi pomembni sklop pravil pa predstavljajo prepovedi trgovanja.
Uredba prepoveduje vsakršen nakup, ponudbo za nakup,
pridobitev ali razstavljanje zaradi trgovskih namenov, uporabo
zaradi trgovske koristi, prodajo, vzdrževanje zaradi prodaje,
ponujanje ali prevoz zaradi prodaje primerkov vrst iz seznama
aneksa A (8. člen). Odstopanje od te prepovedi je mogoče na
podlagi certifikata, ki ga izda upravljalski organ države članice.
Za vsak premik živega primerka vrste iz seznama aneksa A je
prav tako potrebno pridobiti dovoljenje upravljalskega organa (9.
člen). Vsaka država članica mora ustanoviti takšen upravljalski
organ, pa tudi znanstveni organ (13. člen). Na ravni Skupnosti pa
se ustanovita Znanstvena pregledovalna skupina (17. člen) in
Odbor (18. člen).

3.1.3. Uredba sveta ES št. 338/97 o zaščiti
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst z ureditvijo
trgovine na tem področju - Council regulation EC No
338/97 on the protection of species of wild fauna and
flora by regulation trade therein

3.1.4. Smernice Evropske skupnosti o trgovini s
kožami mladih tjulnov in izdelki iz njih - Council
directive 83/129/EEC concerning the importation into
Member States of skins of certain seal pups and
products derivated therefrom

Uredba je nadomestila uredbo 3626/82, ki se nanaša na
Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami divjega
živalstva in rastlinstva v Skupnosti (CITES). Ultimativni namen
nove Uredbe je zato zaščititi ogrožene prostoživeče rastlinske in
živalske vrste s pomočjo nadzorovanja mednarodne trgovine s
primerki teh vrst. Vrste so razporejene v štiri kategorije, ki
sovpadajo z Dodatki I, II in III h Konvenciji, upoštevaje uveljavitev
pridržnih pravic držav članic. Aneks A zajema tudi katerokoli
povpraševano vrsto, ki ji zaradi mednarodne trgovine grozi
iztrebljenje oziroma je tako redka, da bi trgovina v kakršnemkoli
obsegu ogrozila njeno preživetje in katerokoli vrsto, katere pretežni
rod je na seznamu A in zato mednarodna trgovina lahko pripomore
k poniknenju rodu. Aneks B zajema tudi katerokoli drugo vrsto, ki
je predmet mednarodne trgovine v tolikšnem obsegu, da je
vprašljivo preživetje populacije v določenih državah ali vzdrževanje
celotne populacije v obstoječem obsegu, in vrste, katerih vnos
živih primerkov bi za naravno okolje Skupnosti pomenil ekološko
grožnjo domorodnim vrstam. Aneks D vsebuje vrste, ki niso v
aneksih A, B in C, pa so v Skupnost uvažane v tolikšnem številu,
da je nadzor trgovine upravičen (3. člen).

Ta direktiva zavezuje države članice, da prepovedo uvoz določenih
tjuljnjih izdelkov, kot so npr. oblačila za prodajo. Prepoved ne velja
za izdelke, pridobljene s tradicionalnim lovom ljudstva Inuit.

seznama A in B se lahko uvozijo v Skupnost le na podlagi
potrebnih pregledov in predhodne predložitve uvoznega dovoljenja
države destinacije (uredba različno ureja strogost pogojev izdaje
uvoznega dovoljenja za vrste seznama A oziroma B). Primerki iz
seznama C in D pa se lahko uvozijo le na podlagi potrebnih
pregledov in predhodne predložitve uvozne prijave (4. člen).
Podobno je urejen izvoz iz Skupnosti (5. člen). Kadar država
zavrne prošnjo za izdajo dovoljenj, mora o zavrnitvi in razlogih
zanjo nemudoma obvestiti Komisijo (6. člen). Uredba v 7. členu
predvideva odstopanja od splošnih omejitev uvoza in izvoza za
primerke, ki so bili rojeni in vzgojeni v ujetništvu oziroma umetno
razplojeni, za primerke v tranzitu skozi Skupnost, za mrtve
primerke, ki so osebni in stanovanjski predmeti in za primerke, ki
jih izmenjujejo znanstveniki in znanstvene institucije.

3.1.5. Uredba o prepovedi uporabe posebnih vrst
pasti - Council Regulation (EEC) No 3254/91,
prohibiting the use of leghold traps
Ta uredba prepoveduje uporabo posebnih vrst pasti, ki delujejo
tako, da živalim poškodujejo noge. Ker se uporabljajo za določene
vrste, ki so ogrožene, je namen ohranitev teh prostoživečih
živalskih vrst. V zvezi s tem je tudi prepoved oziroma omejitev
uvoza njihovih kož ali izdelkov iz njih.
3.1.6. Uredba o pravilih ravnanja pri uvozu izdelkov iz
kitov - Council Regulation EEC 348/81 on common
rules for imports of vvhales or other cetacean
products

Prvi sklop pravil uredbe so omejitve trgovine, t.j. pravila o vnosu
v Skupnost in pravila o izvozu iz Skupnosti. Primerki vrst iz
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Ta uredba določa pravila ravnanja pri uvozu izdelkov iz kitov.
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Predlog za
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OBVEZNE

21.

PROMETNEM

ČLENA

DAVKU

RAZLAGE

ZAKONA

0

(ORZPD21)

- EPA 602 - II -

Ljubljana, 21.10.1998

RS in prosijo, da se zaradi nujnosti rešitve, uvrsti na prvo
naslednjo sejo.

Na podlagi 208. člena poslovnika Državnega zbora RS-(Ur. list
RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanci vlagajo

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo sodelovali na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles.

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 5. TOČKE
21. ČLENA ZAKONA O PROMETNEM DAVKU

Eda Okretič Salmič,
Jakob Presečnik,
Mario Gasparini,
Tone Anderlič,
Miran Potrč,

(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 - popravek, 12/93 - odločba US,
71/93, 35/94 - odločba US, 16/96, 57/97, 3/98, 7/98 - odločba
US, 35/98 in 56/98 - odločba US) in ga pošiljajo v obravnavo in
sprejem na podlagi 209. člena Poslovnika Državnega zbora

4) od storitev servisiranja in odpravljanja tovarniških napak na
proizvodih, ki se v garancijskem roku opravljajo kupcem
brezplačno;
5) od izvoznih storitev;
Za izvozne storitve po tej točki se štejejo storitve, opravljene med
osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s sedežem
v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s predpisi Republike
Slovenije in mednarodnimi pogodbami.
6) od prireditev, katerih dohodek je namenjen za humanitarne
namene;
7) od dajanja v najem ali podnajem:
- stanovanjskih prostorov,
- prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene.
8) od zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva;
9) od storitev izobraževanja v osnovnem, srednjem in visokem

21. člen
Davek od prometa storitev se ne plačuje:
1) ob izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnih papirjev
oziroma osebi,ki jo je izdajatelj pooblastil za izdajo vrednostnih
papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o vrednostnih papirjih; od
storitev dajanja kreditov za likvidnost bank iz primarne emisije; od
deponiranja deviznih prihrankov; od obresti;
2) od zavarovanja, katerega uživalec je tuja pravna ali fizična
oseba v tujini; od zavarovanja ladij, ki plujejo v mednarodnih vodah,
oziroma letal, ki letijo na mednarodnih linijah, in od dopolnilnega
zavarovanja cestnih vozil in odgovornosti prevoznikov zunaj meja
Slovenije;
3) od prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu, prevoza
potnikov v mestnem in obmestnem prometu z javnimi prevoznimi
sredstvi;
29. oktober 1998
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šolstvu;
10) od storitev, ki jih opravljajo podjetja ali zavodi za zaposlovanje
invalidov, ustanovljeni po posebnem zakonu;
11) od storitev posredovanja zaposlitve in posredovanja dela na
podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo sklene pristojni republiški upravni
organ;
12) od storitev, ki jih opravljajo humanitarne organizacije pri
uresničevanju ciljev, zaradi katerih so bile ustanovljene;
13) od poštnih storitev, razen od telegrafskih in telefonskih storitev;
14) od storitev odvetnikov in notarjev;
15) od storitev državnih organov, opravljenih drugim državnim
organom;
16) od verskih storitev.

(Uradni list RS, št. 6/92,8/92 in 39/93) je določil, da se mednarodni
prevozi potnikov in blaga štejejo za izvozne storitve, če gre za
storitve med osebo s sedežem v Republiki Sloveniji in osebo s
sedežem v tujini, na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s podpisi
Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, če je storitev
opravljena v tujini.To določbo prvega odstavka 39. člena pravilnika
je Ustavno sodišče s svojo odločbo razveljavilo (Uradni list RS,
št.27/95).
Ker niti iz zakona niti iz pravilnika ni nedvoumno in določno
predpisano, da sodijo med storitve mednarodnega transporta
tudi pristaniške storitve in da se zanje ne plačuje prometni davek,
je obvezna razlaga zakona smiselna in potrebna.
Mednarodni transport je tisti prevoz blaga, ki ima začetno ali pa
namembno postajo v tujini. Eno od njegovih bistvenih sestavin, če
se mednarodni transport opravlja tudi po morju, so pristaniške
storitve kot nujne in potrebne storitve v okviru integralnega
mednarodnega transporta. Po svoji funkciji opravlja Luka Koper,
ki je edino v Republiki Sloveniji registrirano mednarodno tovorno
pristanišče, tiste del mednarodne transportne operacije, ko blago
od cestnega ali železniškega prevoznika pride v roke ladjarja ali
obratno. Luka je skrajna kopna točka, preden blago odrine v
tujino ali pride iz nje. Luške storitve s tem v zvezi - vkrcavanje in
izkrcavanje ladij, natovarjanje in raztovarjanje železniških vagonov,
tovornjakov in drugih prevoznih sredstev, lokalni prevozi, začasno
skladiščenje, imajo tako z vsebinskega kot tudi s pravnega vidika
značaj transportnih storitev, saj so povezane s fizičnim
premikanjem tovora.

PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE
RAZLAGE 5. točke 21. člena zakona o
prometnem davku (Uradni list RS, št.
4/92,9/92 - popravek, 12/93 - odločba US,
71/93,35/94 - odločba US, 16/96,57/97,
3/98, 7/98 - odločba US, 35/98 in 56/98 odločba US)

1. RAZLOGI ZA OBVEZNO RAZLAGO
Luka Koper je večkrat opozorila na nekatere nejasnosti v zvezi z
izvajanjem zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št.4/92 popravek, 12/93 - odločba US, 71/93, itd.) in sicer 5. točka 21.
člena zakona, da določa, da se za izvozne storitve opravljene
med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami s
sedežem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu s predpisi
Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami.

2. PREDLOG BESEDILA OBVEZNE
RAZLAGE SE GLASI:
"Med izvozne storitve iz 5. točke 21. člena štejejo tudi luške storitve,
in sicer: vkrcavanje in izkrcavanje ladij, natovarjanje in
raztovarjanje železniških vagonov, tovornjakov in drugih prevoznih
sredstev, lokalni prevozi, začasno skladiščenje, itd."

Pravilnik ministra za finance o uporabi zakona o prometnem davku
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DRŽAVNO TOŽILSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE

- SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA
LETO 1997.

Opr. št.: Tu 265/98-/AD-bt
Datum: 9/10-98

ANTON DROBNIČ, l.r.
GENERALNI DRŽAVNI TOŽILEC

Državno tožilstvo Republike Slovenije pošilja v prilogi

29. oktober 1998

1 priloga
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SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV
ZA LETO 1997

Ljubljana, 30. septembra 1998
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KAZALO:

ROPI IN ROPARSKE TATVINE

DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV

DELO DRŽAVNIH TOŽILCEV V ZADEVAH
MLADOLETNIŠKE DELIKVENCE

a) Splošno
b) Pregon storilcev kaznivih dejanj
c) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti
d) Nadzorstveni pregledi okrožnih državnih tožilstev
e) Delo višjih državnih tožilstev
f) Delo Skupine državnih tožilstev za posebne zadeve
g) Nekateri problemi v zvezi z delom
h) Odloženi pregon
i) Problemi pri sodelovanju državnih tožilstev s policijo
j) Kadrovske in prostorske razmere
k) Informatizacija

ZANEMARJANJE MLADOLETNE OSEBE IN SUROVO
RAVNANJE
NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA, PROMET IN
OMOGOČANJE UŽIVANJA MAMIL
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST IN
MEDNARODNO PRAVO
DELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM PODROČJU
a) Zakonske podlage
b) Podatki o reševanju zadev
c) Posebej o nekaterih zadevah

POSTOJPKI ZARADI KAZNIVIH DEJANJ V ZVEZI Z
LASTNINJENJEM PODJETIJ
GOSPODARSKI PRESTOPKI

TABELE

UMORI

b) Pregon storilcev kaznivih dejanj

DELO DRŽAVNIH TOŽILSTEV

V letu 1997 so okrožna državna tožilstva, ki so v Republiki Sloveniji
stvarno pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj, pregonljivih po
uradni dolžnosti, prejela ovadbe zoper 21.412 polnoletnih, 3.232
mladoletnih in 15.134 neznanih storilcev kaznivih dejanj. V
primerjavi z letom 1996, ko je bilo ovadenih 20.687 polnoletnih,
4.091 mladoletnih in 14.533 neznanih storilcev kaznivih dejanj, se
je število prijavljenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj povečalo
za 725 ali 3,5 %, mladoletnih zmanjšalo za 859 ali 21 % in neznanih
storilcev povečalo za 601 ali 4,1 %.

a) Splošno
Zakonska podlaga za delo državnih tožilstev in tožilcev na
področju kazenskega pregona je Kazenski zakonik Republike
Slovenije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o državnem
tožilstvu in Ustava Republike Slovenije. Tudi v letu 1997 je ustavno
sodišče ob reševanju ustavnih pritožb izdalo nekaj odločb, ki se
neposredno nanašajo na kazenski postopek in varstvo človekovih
pravic in so jih morala pri svojem delu upoštevati tudi državna
tožilstva.

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 15.472
polnoletnih oseb, so državna tožilstva v letu 1997 obravnavala
ovadbe s skupaj 36.884 polnoletnimi storilci, v letu 1996 pa s
35.126 storilci. To pomeni, da je bilo v letu 1997 obravnavanih za
1.758 ali 5 % več prijavljenih polnoletnih storilcev kot v letu 1996.

Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na uspešnost dela okrožnih
državnih tožilstev, je zakonodaja z močno izraženimi elementi
kontradiktornosti kazenskega postopka, ki državnega tožilca
postavljajo v povsem nov in kreativen položaj.

Zavržene so bile ovadbe za 5.960 oseb, kar predstavlja 16 %
obravnavanih ovadenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. V
letu 1996 so bile zavržene ovadbe zoper 6.009 polnoletnih oseb,
kar je predstavljalo 17 % obravnavanih oseb.

Pri vseh državnih tožilstvih v Sloveniji je bilo 31.12.1997 zaposlenih
151 funkcionarjev. Od 214 sistemiziranih funkcionarskih mest je
bilo tako lani ob koncu leta zasedenih 71 % oziroma ni bilo
zasedenih 63 sistemiziranih mest tožilcev in pomočnikov
državnega tožilca.

Zoper 832 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi člena 14 KZ
RS, ker so bila prijavljena dejanja majhnega pomena, škodljive
posledice pa neznatne ali pa jih sploh ni bilo. Ob koncu leta 1997
so ostale nerešene ovadbe glede 13.483 oseb, kar je za 1.566
oseb manj kot v predhodnem letu. Nerešene ovadbe so še v delu
pri državnih tožilstvih zoper 6.869 oseb in pri drugih organih zoper
6.614 oseb.

Tudi za leto 1997 velja ugotovitev, da so vsi tožilci in pomočniki
nesmiselno obremenjeni s procesnimi dejanji sodišča. Obvezna
navzočnost tožilcev na vseh zaslišanjih obdolženca in na vseh
glavnih obravnavah je bila tudi v tem letu tako obremenjujoča, da
so to breme zmogli le z velikimi napori. Njihova odsotnost iz pisarne
od treh do pet dni na teden je na nekaterih tožilstvih zahtevala
reševanje spisov oziroma sestavljanje pismenih procesnih aktov
tudi izven delovnega časa. Ponovno je treba apelirati na čimprejšnjo
spremembo procesne zakonodaje, ki bi tožilce razbremenila vsaj
udeležbe na zaslišanjih v manj pomembnih zadevah.
29. oktober 1998

Kazenski postopek so v letu 1997 državna tožilstva sprožila
zoper 12.755 oseb in sicer zoper 8.497 oseb z vložitvijo obtožnega
predloga, zoper 396 oseb z vložitvijo neposredne obtožnice in
zoper 3.862 oseb z zahtevo za uv.edbo kazenske preiskave.
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Državna tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov
ali pred drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim sodnikom
posamezna preiskovalna dejanja zoper 5.406 oseb.

c) Analiza zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskem
postopku
Državno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1997 prejelo v
kazenskih zadevah 75 pobud za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti. Skupaj z nerešenimi predlogi iz prejšnjih let je
obravnavalo 108 pobud in na njihovi podlagi vložilo 24 zahtev za
varstvo zakonitosti. Državno tožilstvo Republike Slovenije je 46
pobud zavrnilo, ker je ocenilo, da ni zakonskih pogojev za vložitev
zahtev, 7 pobud pa je bilo rešenih na drug način. Ob koncu leta
1997 je ostalo nerešenih še 32 pobud, večinom zato, ker Državno
tožilstvo Republike Slovenije še ni prejelo spisov, za katere je
zaprosilo pri okrožnih in okrajnih sodiščih. Največ pobud za vložitev
zahteve za varstvo zakonitosti, prejetih v letu 1997, so podali
obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in zagovorniki in sicer 64, 11
predlogov pa so dala državna tožilstva. Od zahtev vloženih v letu
1997, jih je bilo 16 vloženih zaradi obsodb v povojnem obdobju po
takrat veljavnih zakonih in sicer po Zakonu o zatiranju nedovoljene
trgovine, nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže,
Zakonu o kaznivih dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje,
Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo itd. Zaradi
obsodb iz novejšega obdobja zaradi kaznivih dejanj po sedaj
veljavnih zakonih je bilo vloženih 8 zahtev. Zaradi gospodarskih
prestopkov ni bila vložena nobena zahteva. Od 24 zahtev, vloženih
v letu 1997, je Vrhovno sodišče RS ugodilo 1 vloženi zahtevi za
varstvo zakonitosti, zavrnilo je 1 zahtevo, o 22 vloženih zahtevah
v letu 1997 pa še ni odločilo.

Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 2.140
oseb, zoper 746 oseb pa so državna tožilstva na osnovi zakonitih
razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta so ostale
nerešene ovadbe glede 6.869 oseb.
V letu 1997 je bilo obtoženih 11.033 oseb, kar je v primerjavi z
letom 1996, koje bilo obtoženih 9.865 oseb, za 1.168 ali 12 % več
obtoženih polnoletnih oseb.
V letu 1997 so se državni tožilci udeležili 29.617 glavnih obravnav
in zaslišanj obdolžencev v preiskavi, kar je za 4.399 več kot leto
poprej.
Na podlagi vloženih obtožb so okrožna sodišča odločila s sodbami
o 5.555 osebah, kar je za 734 oseb ali 15 % več kakor leta 1996,
ko je bila izrečena sodba glede 4.821 obtoženih oseb.
V letu 1997 so bile pred sodiščem spoznane za krive 5.103 osebe,
oproščenih obtožbe je bilo 452 oseb in za 1.417 oseb je bila
izdana zavrnilna sodba, ker je državno tožilstvo obtožbo umaknilo.
Zoper sodbe sodišča prve stopnje so državna tožilstva vložila
719 pritožb, od tega zaradi odločbe o kazni 422. Upoštevaje
obsodilne in oprostilne sodbe so državna tožilstva napadala vsako
8. sodbo. Uspeh pritoževanja je bil 32 %.

Vrhovno sodišče RS je do 31.12.1997 odločilo še o zahtevah za
varstvo zakonitosti, vloženih v prejšnjih letih, in sicer je ugodilo 16
zahtevam za varstvo zakonitosti, 4 zahteve je zavrnilo kot
neutemeljene, o 20 vloženih zahtevah v prejšnjih letih pa še ni
odločilo.

Primerjava uspešnosti tožilskih pritožb in pritožb obrambe kaže,
da ima tožilstvo relativno visok odstotek uspešnih pritožb, ko se
pritožuje zoper odločbo o kazni, medtem ko se obramba, kar je
seveda povsem razumljivo, očitno bolj nekritično pritožuje, kadar
uveljavlja samo ta pritožbeni razlog. Po mnenju višjih tožilstev je
bilo delo tožilcev na pritožbenem področju na dovolj visokem
strokovnem nivoju.

Državno tožilstvo RS je v letu 1997 vložilo na Vrhovno sodišče
RS tudi 29 zahtev za varstvo zakonitosti zoper odločbe o
prekrških. Od tega je bilo 26 zahtev vloženih zoper stare odločbe
Komisije za prekrške rajonskih ljudskih odborov, izdanih po letu
1948, ko so bili storilci ob kazni zapora poslani na družbeno
koristno delo, največkrat na Goli otok in 3 zahteve za varstvo
zakonitosti zoper novejše odločbe sodnikov za prekrške ali
Republiškega senata za prekrške.

Višja državna tožilstva so v pritožbenem postopku proučila 1.872
zadev in o njih izdelala pisna mnenja. Tako je Višje državno tožilstvo
v Celju proučilo 230 zadev, v Kopru 206, v Ljubljani 1.050 in v
Mariboru 386. Funkcionarji z višjih državnih tožilstev so se udeležili
727 sej v navzočnosti strank in 203 nejavnih sej pritožbenih
senatov. Višja državna tožilstva so Državnemu tožilstvu Republike
Slovenije podala precej pobud za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti.

Do 31.12.1997 je Vrhovno sodišče RS ugodilo 44 zahtevam za
varstvo zakonitosti zoper odločbe o prekrških, vloženih v letu
1997 in v prejšnjih obdobjih, 1 zahtevo pa zavrnilo; sodišče še ni
odločilo o 6 vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti zoper odločbe
o prekrških.

Državno tožilstvo Republike Slovenije je v preteklem letu vložilo
95 zahtev za varstvo zakonitosti v kazenskih, prekrškovnih,
civilnih in upravnih zadevah. Obravnavalo je skupno 680
kazenskih ter 1.218 civilnih in upravnih zadev. Razen tega je
Državno tožilstvo Republike Slovenije prejelo od Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije v letu 1997 še 280 zahtev za varstvo
zakonitosti, ki so jih podali obsojenci, njihovi zagovorniki,
obsojenčevi svojci ali pooblaščenci. Na vse vložene zahteve so
vrhovni državni tožilci podali odgovore po 2. odstavku 423. člena
ZKP, v katerih so zavzeli stališče do pravnih vprašanj ter o
utemeljenosti ali neutemeljenosti takih zahtev in podali svoje
predloge. Poleg tega je usmerjalo delo nižjih državnih tožilcev,
dajalo splošna navodila za poenotenje tožilske prakse ter pomoč
pri reševanju konkretnih zadev.

d) Nadzorstveni pregledi poslovanja višjih in okrožnih
državnih tožilstev
Državno tožilstvo Republike Slovenije izvaja nadzorstveno pravico
nad poslovanjem nižjih državnih tožilcev s pregledovanjem njihove
dokumentacije in vpisnikov. V letu 1997 je posebej imenovana
revizijska skupina državnega tožilstva Republike Slovenije, po
odredbah generalnega državnega tožilca, neposredno pregledala
celotno poslovanje vseh štirih višjih državnih tožilstev, delno pa
poslovanje okrožnih državnih tožilstev v Kranju, Novem mestu in
v Novi Gorici.

Struktura kriminalitete kaže, da po številčnosti izstopajo kazniva
dejanja zoper premoženje, zlasti tatvine v vseh oblikah, prav
tako pa tudi goljufije. Glede strukture kriminalitete velja poudariti,
da v letu 1997 nI kakšnega odstopanja glede na prejšnja leta. S
področja gospodarske kriminalitete je zlasti mariborsko tožilstvo
v letu 1997 še zmeraj obravnavalo velike podjetniške In poslovne
goljufije.
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Nadzorstveni pregledi poslovanja višjih državnih tožilstev so
zajemali poslovanje v letu 1996 na področju državno tožilske
uprave in v pritožbenih postopkih. Pregledi so pokazali, da poteka
poslovanje na splošno ažurno in kvalitetno brez večjih
neprevilnostl. Razen ljubljanskega so ostala višja državna tožilstva
zanemarila nadzorstveno funkcijo nad poslovanjem okrožnih
državnih tožilcev na svojem območju. Po nepotrebnem se v
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pritožbenih postopkih za kazniva dejanja iz okrožne pristojnosti
podvajajo opravila s pismenim mnenjem, še z udeležbo na sejah
pritožbenih senatov na višjih sodiščih, čeprav zakon predvideva
le eno izmed obeh opravil. Bolj racionalno sodelovanje v
pritožbenem postopku bi omogočalo višjim državnim tožilstvom
več časa za nadzorstvo nad poslovanjem okrožnih državnih
tožilstev. Višja okrožna državna tožilstva vodijo raznoliko interno
dokumentacijo v posameznih pritožbenih zadevah, kar namerava
Državno tožilstvo Republike Slovenije v prihodnosti poenotiti.

Za vsa pregledana okrožna tožilstva veljajo skupni zaključki, da
je poslovanje tožilstev potekalo večinoma pravilno, v večjem delu
pravočasno in tudi kvalitetno. Zlasti težje in odmevne kazenske
zadeve se rešujejo hitro in na visoki strokovni ravni, kar se odraža
tudi v sodbah sodišč. Ažurnost reševanja zadev je mogoče
izboljšati z razopreditvijo, po kateri bi reševanje zadev petekalo v
odvisnosti od časa prispetja zadeve na tožilstvo in s strožjim
sistemom nadzora. Zlasti pa bo potrebno spoštovati zakonske in
instrukcijske roke. Zmanjševati bo potrebno število predlogov za
posamezna preiskovalna dejanja in podatke za odločanje o ovadbi
dopolnjevati s sredstvi predkazenskega postopka. V ta namen
morajo državni tožilci vzpostaviti bol neposredno sodelovanje s
policijskimi postajami in sestavljalci policijskih ovadb. Vsaj enkrat
v letu naj se državni tožilci sestanejo s policiski posamezne
policijske postaje zaradi obravnavanja problematike predkazenskega postopka in kvalitete ovadb. Težavnejša pravna vprašanja
kazenskega pregona naj se redno obravnavajo na sestankih
oddelkov, prav tako v pravnih vprašanjih pomembne sodne
odločbe in vprašanja ažurnosti reševanja zadev. Delo oddelkov
je potrebno evidentirati. Bolj sistematično bo potrebno spremljati
razporeditev dela med oddelki in državnimi tožilci, da bo delo
čeim enakomerneje razporejeno v smislu določil člena 55 Zakona
o državnem tožilstvu.

Predmet delnih pregledov treh okrožnih državnih tožilstev so bila
zavržena ovadb, torej dejanja okrožnih državnih tožilcev, s
katerimi v skladu z zakonom selekcionirajo kazenske zadeve na
tiste, v katerih morajo storilce preganjati in tiste, v katerih do tega
ne bo prišlo. Pregledi so pokazali, da okrožni državni tožilci v
Kranju, Novem mestu in Novi Gorici zavržejo malo ovadb zato,
ker je dejanje majhnega pomena, čeprav so bili na to zakonsko
možnost opozorjeni s splošnim navodilom generalnega državnega
tožilca. Prav tako niso upoštevali napotkov, naj čim več primerov
kaznivih dejanj, za katere je predpisana denarna kazen in zapor
do enega leta, rešijo sami brez vložitve obtožbe na sodišču, z
določitvijo nalog osumljencu, bodisi s poravnavo škode ali s
splošno koristim delom. Postopkov, ki so se končali z zavrženjem
ovadbe po izpolnitvi nalog, je bilo namreč zelo malo. Zavrženja
ovadb iz drugih razlogov, ker dejanje ni kaznivo, ker ni
utemeljenega suma ali so podani razlogi, ki izključujejo kazenski
pregon, so bila korektno opravljena.

Višji državni tožilstvi v Kopru in Celju pa ocenjujeta, da je praksa
delnih pregledov dala pozitivne reultate, tako za tožilstva kot za
državne tožilce, saj ob neposrednem fizičnem kontaktu lažje
izmenjajo izkušnje. Na višjem državnem tožilstvu pa so na ta
način tudi bolj neposredno povezani in seznanjeni s problematiko
okrožnih državnih tožilstev in zunanjih oddelkov.

Po opravljenih nadzorstvenih pregledih poslovanja so bila poročila
v skladu z zakonom vročena ministru za pravosodje in
pregledanim dražavnim tožilstvom s predlogi za odpravo
nepravilnosti.

f) Delo skupine državnih tožilcev za posebne zadeve
e) Delo višjih državnih tožilstev

Skupina državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem
tožilstvu RS je pričela z dejanskim delom 9.4.1996 tako, da je leto
1997 prvo leto, ko je skupina delovala celo koledarsko leto.

Višji državni tožilci so v zvezi s svojim delom v pritožbenem
postopku, intenzivno nadzorovali delo nižjih državnih tožilcev in
jih opozarjali na napake in pomanjkljivosti, ki so jih opazili v postopku
na prvi stopnji.

Pretežni del leta je skupina delovala v sestavi štirih okrožnih
državnih tožilcev oziroma tožilk, od katerih ena skupino vodi. V
oktobru 1997 je dobila skupina petega člana, tudi okrožno državno
tožilko. Tako so v skupini sedaj tri državne tožilke in dva državna
tožilca.

Tako je Višje državno tožilstvo v Ljubljani ob spremljanju dela
okrožnih državnih tožilcev v pritožbenem postopku evidentiralo
posamezne nepravilnosti in v letu 1997 izdelalo 79 evidenčnih
listov. Opravljena je bila analiza evidenčnih listov iz leta 1996 in
rezultati le-te so bili obravnavani skupaj z vodji okrožnih državnih
tožilstev.

Na začetku leta so bile pri skupini nerešene zadeve iz prejšnjega
obdobja zoper 25 oseb. V letu 1997 so prejeli kazenske ovadbe,
zaradi različnih kaznivih dejanj, zoper 122 oseb. Zoper 42 oseb je
sodišče na predlog državnega tožilca odredilo pripor.

Skladno z določilom 1. odstavka 67. člena Zakona o državnem
tožilstvu sta bila opravljena nadzorstvena pregleda in sicer v
mesecu aprilu na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu,
v mesecu oktobru pa na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.
Ugotovitve obeh pregledov so bile predstavljene pregledanima
okrožnima državnima tožilstvoma, zapisnika o pregledu pa
posredovana Državnemu tožilstvu Republike Slovenije in
Ministrstvu za pravosodje.

Za 5 obdolžencev so v letu 1997 od policije zahtevali zbiranje
določenih obvestil in dopolnitve ovadbe, glede enakega števila
obdolžencev pa so predlagali preiskovalnim sodnikom, da opravijo
preiskovalno dejanja. Zoper 15 ovadenih so kazensko ovadbo
zavrgli, eno od tega ob uporabi inštituta dejanja majhnega pomena.
Zoper 2 obdolženca so vložili obtožni predlog in zoper enega
neposredno obtožnico.

Vloženih je bilo 16 nadzorstvenih pritožb, na vsako izmed njih je
bilo tudi odgovorjeno. Nadzorstvene pritožbe se vlagajo predvsem
v smeri neaktivnosti in nezadovoljstva z odločitvami okrožnih
državnih tožilcev glede rešitve ovadb, ki so jih vložili pritožniki
sami.
Odločeno je bilo tudi o 7 predlogih za določitev drugega okrožnega
državnega rožilstva za reševanje posamezne kazenske zadeve.

Zoper 77 obdolžencev so vložili zahteve za preiskavo, zoper 50
pa obtožnico po opravljeni preiskavi. V tem obdobju so sodišča
izrekla obsodilne sodbe zoper 13 oseb, od teh pa je bila le ena
pogojna, ostale pa zaporne. Najvišja izrečena zaporna kazen na
1. stopnji je izrečena v višini 14 let zapora, vendar je bila nato na
višjem sodišču znižana na 12 let zapora. V letu 1997 ni bilo nobene
oprostilne ali zavrnilne sodbe. Vložili so 5 pritožb, od tega v štirih
primerih zaradi kazni, ker je sodišče po njihovem mnenju izreklo
prenizko zaporno kazen. Sicer pa je bilo v tem letu pritožbam
ugodeno v primeru 9 obdolžencev, medtem ko neuspešne pritožbe
ni bilo.

Višje državno tožilstvo v Mariboru pa poroča, da so preglede
zaključili tako, da so skupaj z okrožnimi tožilci vseh treh
pregledanih okrožnih tožilstev in njihovimi vodji opravili razgovor,
pri tem pa zlasti opozorili, na njihova opažanja in mnenja, v čem bi
se dalo delo tožilstev v bodoče izboljšati.
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Od kaznivih dejanj s področja ponarejanja denarja so v različnih
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fazah postopka v letu 1997 obravnavali zadeve, pri katerih je šlo
za velike količine ponarejenih bankovcev, predvsem nemških
mark. Tako so obravnavali dva primera, kjer je šlo za več kot 1
milijon nemških mark, od katerih je bila polovica tega zneska
zasežena v Sloveniji, polovica pa v Avstriji. V dveh različnih primerih
je šlo za skupno količno ponarejenih italijanskih lir v znesku skoraj
300 milijonov, celotni znesek pa je bil tudi zasežen.

pravosodnimi organi, ki jih ima skupina že veliko, ki so jim že v
preteklem letu pomagali, da so pridobili konkretne podatke in je
mednarodna pravna pomoč hitro stekla. Pri velikem številu zadev,
ki jih obravnava skupina, gre za primere mednarodnega kriminala
in so zato te povezave nujne.
g) Nekateri problemi v zvezi z delom

Od kaznivih dejanj s področja nedovoljene trgovine z mamili so
obravnavali zadeve, ko je bilo v Sloveniji zaseženo 30 kg heroina,
10.000 tablet ecstasyja in 4 kg kokaina in v tujini skupno 440
heroina. Obravnavali pa so tudi zadeve, v katerih je podan
utemeljen sum, da je šlo za trgovino s skupno 1550 kg heroina, ki
pa ni bil zasežen.

Za nami je tretje leto po spremembi kazenskih procesnih in
materialnih predpisov, zato je slika o prednostih in pomanjkljivostih
nove ureditve bolj jasna.
Največji problem ostaja neažurno reševanje zadev, katerega prav
gotovo v največji meri povzroča dolgotrajen in neracionalen
preiskovalni postopek. Nobena izjema niso primeri, ko mineta
tudi dve leti od tožilčeve zahteve za uvedbo preiskave do prvega
vabila obdolžencu k zaslišanju. Tudi eno ali dve letno čakanje
zadeve na začetek sojenja prispeva k oceni o neučinkovitem
delu sodišč.

V zvezi s kaznivimi dejanji pranja denarja obravnavajo dve zadevi,
kjer gre za utemeljen sum, da so storilci oprali skupno skoraj 15
milijonov nemških mark. Celoten znesek tega denarja je trenutno
zasežen po določilih o zasegu predmetov (220. člen ZKP) tako,
da je denar prenešen na račun sodnih depozitov pri ministrstvu
za finance. Na ta način za gospodarno ravnanje s tem denarjem
skrbi državna zakladnica, ki tudi sicer gospodari z denarjem in
deviznimi rezervami države. Do takšne odločitve sodišča je prišlo
na podlagi sodelovanja med skupino in Uradom za preprečevanje
pranja denarja. Do sedaj za zasežen denar ni bilo gospodarno
poskrbljeno ter v zvezi s tem tudi ni ustrezne zakonodaje in
nekega centralnega organa, ki bi za to skrbel. V tem primeru je šlo
za ogromne vsote denarja in zaradi tega tudi veliko odgovornost
države na primer, če se postopek ne bi končal z zasegom denarja.
V takšnem primeru bi namreč morala država lastniku denarja
povrniti nastalo škodo.

Državna tožilstva v svojih poročilih opozarjajo, da so kazniva
dejanja, ki so jih obravnavali v letu 1997, potrdila že prej nakazano
smer, da postajajo pravno in v dejanskem pogledu iz leta v leto
zahtevnejša, kriminal vse bolj organiziran in vse bolj surov.Tipičen
primer za to je neraziskan umor gorenjskega podjetnika, kjer je
glede na zbrane podatke mogoče slutiti, da gre za obračun,
katerega razlogi še niso znani. Če k temu umoru dodamo še dva
umora gorenjskih prevoznikov v tujini, ki tudi nista pojasnjena, ni
daleč od resnice ocena, da se je kriminal mafijskega tipa razmahnil
tudi pri nas.
Vsa okrožna državna tožilstva opozarjajo na nekaj problemov, ki
so jim skupni:

Poleg že navedenih primerov kaznivih dejanj pranja in ponarejanja
denarja so v letu 1997 prejeli v obravnavo gospodarko kazenske
zadeve, pri katerih naj bi bilo oškodovano družbeno premoženje
v skupnem znesku preko 570 milijonov tolarjev.

• dolgotrajnost sodnih postopkov, povzročena tudi z neustrezno
procesno zakonodajo,
• izjemno slaba disciplina vabljenih na sodišče ter neodzivanje
sodišča z ustreznimi zakonskimi ukrepi,
• nepravilno vračanje sodnih pošiljk,
• izjemno slaba izraba tožilskega delovnega časa, ki je posledica
zakonske dolžnosti tožilca, da je navzoč na vseh narokih.

Na področju izobraževanja so nadaljevali z udeležbo na seminarjih
doma in v tujini. Vodja skupine se je kot predstavnica Slovenije
udeležila 2. konference ekspertov Sveta Evrope za boj proti
korupciji.Tema tokratne konference je imela poudarek na problemu
korupcije na področju javnih naročil. Vodja skupine je postala tudi
član Odbora ekspertov na področju uveljavljanja ukrepov proti
pranju denarja, ki prav tako deluje v okviru Sveta Evrope. Član
skupine, ki je leta 1996 začel s specialističnim študijem
korporacijskega prava, pa je ob koncu leta 1997 ta študij skoraj
zaključil, saj je bil pred njim le še en izpit in specialistična naloga.
Državna tožilka, zadolžena za področje nedovoljene trgovine z
mamili, se je s pomočjo Sveta Evrope na Irskem izobraževala in
seznanjala z njihovo prakso na področju pregona nedovoljene
trgovine z mamili. Nadaljevali so tudi z izobraževanjem na področju
zaščite avtorskih pravic na glasbenem področju in računalniške
kriminalitete, saj so se udeležili seminarjev s teh področij na
Poljskem in na Hrvaškem.

h) Odloženi pregon
V zakonu o kazenskem postopku, ki je začel veljati 1995. leta, so
državni tožilci dobili nov pomemben selekcijski mehanizem, to je
institut pogojno odloženega pregona (162. čl. ZKP). Gre za enega
izmed ukrepov iz t.i. tretje poti (to je srednja pot med čistim
opuščanjem kazenskega pregona in kazenskim pregonom). Z
njegovo pomočjo je mogoče iz kazenskega postopka izločiti manj
pomembne zadeve in manj nevarne storilce, ki pa morajo, da bi
bila ovadba zavržena, izpolniti eno izmed v zakonu predvidenih
nalog. Obenem se je s tem pomembno popravil položaj
oškodovanca v kazenskem postopku.

Na podlagi skoraj dveletnih izkušenj se je potrdilo, da je skupina
državnih tožilcev potrebna. Njihova usmeritev predvsem v
predkazenski del postopka je nedvomno pravilna, saj na uspešno
izvedenem predkazenskem postopku temelji ves nadaljni potek
postopka. Napake, storjene v tej fazi, so pogosto nepopravljive,
predvsem to velja za izvajanje posebnih ukrepov. Tu je tudi največ
problemov, saj policija ni vajena upoštevati strogih določil zakona
in postopke voditi formalno pravno pravilno. Zato nameravajo
začeto delo v tej fazi postopka nadaljevati. Ker aktivnost državnega
tožilca od predkazenske faze postopka naprej, njegova aktivna
vloga pri mednarodni pravni pomoči in sodelovanje v vseh
nadaljnih fazah postopka zahteva veliko časa, bi bilo potrebno v
skupino vključiti več tožilcev.

Kakor pri vseh novostih, je tudi pri uvajanju odloženega pregona,
nastajalo na začetku precej težav iz zelo različnih vzrokov. Za
leto 1997, to je treje leto po uvedbi novosti, lahko rečemo, da je
institut v glavnem premagal začetniške težave in prodrl v prakso
državnih tožilstev, čeprav z rezultati, ne moremo biti zadovoljni in
so še daleč od optimalnih.
V letu 1997 je bilo zavrženih, dobrih 16 % vseh kazenskih ovadb
v delu, od tega potem ko je bil uspešno izveden postopek odložitve
pregona, 243 ovadb ali 4.08 % vseh zavrženih ovadb. Na prvi
pogled to ni veliko, vendar je treba opozoriti, da gre v primerjavi z
letom poprej za občuten porast tako v absolutnih, kakor tudi v
relativnih številkah (1996: 142 ovadb ali 2.36 % vseh zavrženj).

Kot zelo pomembni so se izkazali neposredni kontakti s tujimi
poročevalec, št. 63
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j) Kadrovske in prostorske razmere

O "uspešnosti" pogojno odloženega pregona je težko govoriti
brez poglobljene raziskave. Okrožna državna tožilstva poročajo
o zelo različnih številkah uspešno izpeljanih postopkov (razmerje
med številom začetih postopkov in številom završenih ovadb po
izpolnitvi naloge): to je ponekod pod polovico sproženih postopkov
za pogojno odložitev pregona, medtem ko drugod presega dve
tretjini takšnih postopkov. Med nalogami, ki jih tožilci najpogosteje
določijo osumljencu, prevladuje odprava ali poravnava škode, za
njo pa plačilo zneska v dobrodelne namene.

Analiza opravljenega dela, kot ga je povzeti iz predstavljenih poročil,
kaže na močno soodvisnost uspešnosti dela posameznega
tožilstva od delovnih pogojev. Ti pogoji pomenijo tako kadrovsko
zasedenost, kakor tudi prostorsko in tehnično opremljenost
organa. Zapolnitev sistemiziranih mest na nekaterih okrožnih
državnih tožilstvih bi pomenila velik premik v pozitivni smeri. Ob
tem je treba opozoriti, da je situacijo najbolj pereča na dveh novo
ustanovljenih okrožnih državnih tožilstvih in sicer v Slovenj Gradcu
in v Krškem.

Če je mogoče, na eni strani, pohvaliti nekatera okrožna državna
tožilstva, da odloženi pregon kar pogosto uporabljajo, imamo, na
drugi strani, tožilstva, ki ga uporabljajo zgolj izjemoma. Težave, ki
jih imajo državni tožilci pri izvajanju odloženega pregona in ki so
precejšnje (od kadrovskih do nedodelanosti instituta), kljub vsemu,
ne morejo biti opravičilo. To še toliko bolj, če vemo, da se bodo
možnosti takšnega opuščanja pregona, če bo sprejeta novela
ZKP, ki je v pripravi, bistveno razširile in da bomo obenem v
zakon dobili še en sorodni institut, to je poravnavanje v kazenskem
postopku. Ovira za uporabo odloženega pregona pa je tudi
pomanjkanje predpisov o izvrševanju dogovorjenih nalog.

Na okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu so delo
opravljali vodja tožilstva, dve okrožni državni tožilki in ena
strokovna sodelavka. Navajajo, da število sistemiziranih mest
nikakor ne zadošča, da bi bile zadeve rešene v razumnem roku
in glede na število kazenskih sodnikov niti za zagotavljanje
obveznih udeležb pred sodiščem. Personalna komisija in Generalni
državni tožilec sta zato že v septembru 1996 podala pobudo za
razširitev sistemiziranih delovnih mest. Dosedaj na ta predlog še
ni bilo odziva in je samo upati, da bo v tekočem letu ta problem
ugodno rešen. V zvezi s tem je potrebno zapisati, da na omenjenem
tožilstvu na leto obravnavajo povprečno 750 do 800 polnoletnih
storilcev kaznivih dejanj, 200 mladoletnih storilcev kaznivih dejanj,
storilce, ki izvršujejo gospodarske prestopke, seveda pa morajo
zagotavljati tudi udeležbo na glavnih obravnavah in zaslišanjih
pred okrožnim in okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu. Razen
tega morajo v omenjeni zasedbi tudi zagotavljati dežurno službo
24 ur na dan, skozi celo leto in opravljati opravila, ki izhajajo iz
dežurstva. Pokrivajo tudi področje posebnih ukrepov. Nenazadnje
je tudi primerjava o prisotnosti na narokih na sodiščih, ki jo je
opravilo Državno tožilstvo RS, pokazala, da so tožilci tega tožilstva
izjemno obremenjeni. Vzporedno z reševanjem kadrovske
situacije je potrebno na tem tožilstvu rešiti tudi prostorske
probleme.

i) Problemi pri sodelovanju državnega tožilstva s
policijo
Še vedno prihaja do situacij, ko organi za notranje zadeve o
kaznivih dejanjih včasih obveščajo najprej ali celo samo
preiskovalnega sodnika in potem le-ta prevzame vlogo
usmerjevalca predkazenskega postopka, takoj pa je državnemu
tožilcu odvzeta možnost, da bi on usmerjal predkazenski postopek,
kar bi bilo glede na veljavni zakon tudi edino pravilno.
Tako npr. skupina tožilcev za posebne zadeve navaja, da je
sodelovanje s policijo v konkretnih primerih praviloma dobro.
Problemi se večinoma pojavljajo prej, ko bi bilo potrebno, da policija
tožilce skupine obvesti o primerih, ki so jih pričeli obravnavati. To
pa je razlog, da ne morejo usmerjati predkazenskega postopka.
V vodilnih strukturah MNZ je mogoče opaziti odpor proti temu, da
bi državni tožilec usmerjal delo policije.

Iz poročila okrožnega državnega tožilstva v Krškem, ustanovljenega 1.1.1995, izhaja, da so ga tudi v letu 1997 močno pestile
kadrovske težave. Delo so tudi v tem letu opravljali le vodja tožilstva
in dva tožilca. To je odločno premalo ob upoštevanju dejstva, da
pokrivajo štiri sodišča z desetimi kazenskimi sodniki. Iz poročila
izhaja opozorilo, da predlagana sistemizacija v smeri povečanja
števila delovnih mest pomočnika tožilca v Krškem še vedno ni
rešena. Prav tako tudi ni finančnih sredstev za plače strokovnih
sodelavcev, kar onemogoča njihovo zaposlitev kljub sistemiziranima mestoma. Tožilstvo je primerno tehnično opremljeno in
razpolaga z ustreznimi prostori.

Naslednji problem predstavlja dejstvo, da so v preteklem letu v
nekaterih primerih kriminalisti zavrnili, da bi skupini poslali
zaključna poročila o izvajanju ukrepov po 150. členu ZKP, ki so bili
s strani preiskovalnega sodnika odrejeni na njihov predlog.
Tudi sicer je bilo veliko problemov v zvezi z izvajanjem ukrepov
odrejenih po 150. členu ZKP. Tako policija kljub jasni zakonski
navedbi (153. člen ZKP), da mora ves material zbran v zvezi z
izvajanjem ukrepov izročiti sodišču, tega ni izvajala in je takšnemu
njihovemu predlogu celo nasprotovala.

O kadrovski problematiki poroča še največje slovensko okrožno
tožilstvo v Ljubljani, o prostorski pa okrožno tožilstvo v Novem
mestu. Nekatera druga tožilstva pa navajajo, da zaradi
pomanjkanja kadrov državni tožilci ne morejo izkoristiti prostih
delovnih dni, ki bi jim zaradi dežurne službe pripadali.

Nekaj manjših problemov je predstavljalo tudi dejstvo, da so
kriminalisti določena preiskovalna dejanja, s katerimi tožilci niso
soglašali, ker zanje ni bilo zakonskih pogojev, nato poskušali
mimo tožilcev dobiti od preiskovalnega sodnika.

Opremljenost z računalniki se je popravila tako, da ima sedaj
večina državnih tožilcev na voljo svoj lastni računalnik.

Z Okrožnega državnega tožilstva v Kopru pa poročajo, da so
njihovi odnosi z organi za notranje zadeve delovni in korektni,
posamezni državni tožilci neredko organom za notranje zadeve
nudijo strokovno pomoč tudi glede splošnih vprašanj in ne samo
pri obravnavni konkretnih kazenskih dejanj. Poudarjajo še pomen
pravočasne in celovite informacije o zadevah, kjer se kasneje
pričakuje pobuda za uporabo posebnih metod in sredstev.
Poudarjajo tudi, da imajo zelo dobro sodelovanje s preiskovalnimi
sodniki. To sodelovanje se ne omejuje zgolj na delo v dežurni
službi, ampak gre tudi za kolegialno izmenjavo mnenj, seveda v
okviru, ki ga določa zakon in ob upoštevanju in spoštovanju vlog
posameznega organa.
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k) Informatizacija
Na podlagi sprejetega Načrta informatizacije državnih tožilcev za
leto 1997, je Delovna skupina za informatizacijo pri Državnem
tožilstvu Republike Slovenije v soglasju z Ministrstvom za
pravosodje vodila naslednje projekte informatizacije:
Vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje programov za
računalniško vodenje vpisnikov Kt, Ktm, Ktn, Ktr in Tu. Izvedene
so bile spremembe programov zaradi novih informacijskih potreb.
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Kot vsako leto so vpisničarke obiskale seminar za vodenje
vpisnikov.

Pogoste so tudi kršitve zakona o gospodarskih družbah, storjene
s tem, da te družbe v predpisanem roku niso predložile
revidiranega letnega poročila organizaciji, pooblaščeni za
objavljanje in obdelovanje podatkov. Poleg teh ugotavljamo tudi
precej primerov, ko gospodarske družbe ne vodijo svojih poslovnih
knjig v skladu z računovodskimi standardi.

Dokončanje in vzdrževanje lokalnih računalniških mrež in
vzpostavitev elektronske pošte na vseh okrožnih državnih
tožilstvih, razen Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu.
Nabava in instalacija manjkajoče računalniške opreme (21
računalnikov in 16 tiskalnikov).

Končno so še pogoste kršitve zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (prodaja higiensko oporečnih
živil) in zakona o trgovini (opravljanje trgovske dejavnosti na
način, ki je v nasprotju z zakonom).

Nadaljevalo se je pogodbeno sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri
vzdrževanju računalniško vodenih vpisnikov, programov za
računovodstvo in sistemski pomoči pri lokalnih računalniških
mrežah ter računalniških komunikacijah.

Kot je razvidno iz zgoraj navedenih podatkov so okrožni državni
tožilci veliko večino zadev obravnavali sproti.

POSTOPKI ZARADI KAZNIVIH DEJANJ V ZVEZI Z
LASTNINJENJEM PODJETIJ

UMORI
V letu 1997 so zaradi kaznivih dejanj umorov po členih 127 in 128
KZ, okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper 68 oseb, kar
je za 38 oseb manj, kot v predhodnem letu. Po proučitvi so ovadbe
zoper 3 osebe zavrgla, zathevala 56 preiskav in upoštevaje osebe
v zadevah iz prejšnjih let, vložila 50 obtožnic. Do konca leta je bilo
v teh zadevah izrečenih 33 obsodilnih sodb, tožilstva pa so nanje
vložila 20 pritožb.

Pojavne oblike teh kaznivih dejanj, katerih večina je bila storjena
v letih 1990-1993, so znane: različne zlorabe položaja ali pravic
(n.pr. neupravičen odpis terjatev, neupravičeno izplačevanje
regresa za letni dopust zaradi nakupa delnic podjetja, prenos
donosnih poslovnih funkcij družbenega podjetja na novo podjetje
v mešani ali zasebni lasti), sklenitev škodljivih pogodb (n.pr.
posojanje denarja po nizki obrestni meri, zaračunavanje nizkih
najemnin za poslovne prostore in delovna sredstva) itd. Storilci
so praviloma direktorji, poleg nijh pa še vodilni delavci, ki so se s
kaznivim dejanjem običajno tudi okoristili.

V primerjavi s prejšnjimi leti je mogoče opaziti močno povečano
število kaznivih dejanj, ki so jih storilci izvršili v stanju bistveno
zmanjšane prištevnosti ali neprištevnosti. Le v manjšem številu
primerov je šlo za storilce, pri katerih prištevnost ni bila okrnjena.
V primerih, ko so bili storilci neprištevni, jim je bil zaradi ugotovljene
bolezni in nevarnosti za okolico izrečen varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu po
členu 64 KZ.

V nadaljevanju so prikazani podatki o oškodovanih podjetjih ne
glede na to, koliko ovadb je bilo podanih in koliko osumljencev je
bilo ovajenih, ker državno tožilstvo praviloma vodi en postopek
za vse osumljence zaradi nezakonitega lastninjenja v istem
podjetju.
Obravnavana podjetja:
• ovadbe od 1990 do 31.12.1997
• dopolnjevane ovadbe na dan 31.12.1997
• zavržene ovadbe
• nerešene ovadbe na dan 31.12.1997
• v preiskavi na dan 31.12.1997
• odstop od pregona po preiskavi
• nerešeno pri državnih tožilcih po preiskavi na dan 31.12.1997
• vložene obtožbe

Kot sredstvo za storitev kaznivih dejanj prevladuje uporaba nožev,
pištol, redkeje pušk. V dveh primerih je bilo kaznivo dejanje storjeno
s samostrelom. Pogosti so bili tudi poskusi umora s pištolami
zaradi izterjave dolgov. Storilci kaznivih dejanj so v glavnem moški.
Okrožni državni tožilstvi v Ljubljani in Kranju opozarjata, da je pri
kaznivih dejanjih umora zlasti zaskrbljujoče dejstvo, da je vse
več primerov načrtovanih tovrstnih kaznivih dejanj, ko se za
storilci izgubi vsaka sled.
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Glede kazni tožilstva ugotavljajo, da so izrečene v razponu od
najmanj 5 do največ 14 let in 6 mesecev zapora. Omenjena najvišja
kazen je bila izrečena na drugi stopnji na pritožbo okrožnega
državnega tožilca v primeru, ko je storilec na seji hišnega sveta
ustrelil 2 stanovalca. V primeru, ko kazniva dejanja ostanejo pri
poskusu, so izrečene kazni do 5 let zapora, le v enem primeru,
ko je šlo za 2 poskusa, je bila obdolžencu izrečena enotna kazen
7 let zapora.

Ker je letos pričakovati le še nekaj ovadb zoper osumljence zaradi
kriminala v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij saj je ta
proces končan, revizije pa tudi gredo h koncu, sedaj narašča
število vloženih obtožb (do 31.12.1996 vloženih 39, do 31.12.1997
vloženih 67 obtožb), začenjajo pa se številnejša sojenja.
GOSPODARSKI PRESTOPKI

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani poroča o štirih, v javnosti
odmevnih umorih, ki so jih storili trije obdolženci. Tako je bila dne
23.5.1997 vložena obtožba zoper obdolženca, starega 20 let,
zaradi kvalificiranega umora, storjenega iz koristoljubja in na
grozovit način. Sodišče je v celoti sledilo tožilstvu in obdolžencu
je bila izrečena zaporna kazen v trajanju 13 let. Sodba je
pravnomočna. Obravnavali so obdolženca, ki je na sestanku
hišnega sveta, zaradi spora o uporabi parkirišč in zamakanja
strehe ustrelil dva stanovalca. Obdolženec je spoznan za krivega
in izrečena mu je bila enotna zaporna kazen v višini 13 let zapora,
na pritožbo tožilstva pa mu je bila kazen zvišana na 14 let in 6
mesecev.

Okrožna državna tožilstva so prejela ovadbe zoper 1906 pravnih
in 2089 odgovornih oseb zaradi gospodarskih prestopkov. Državni
tožilci so vložili obtožne predloge zoper 1458 pravnih oseb.
Obsojenih je bilo 434 pravnih oseb, zoper 380 pa je bil postopek
ustavljen. Ob koncu leta so državna tožilstva imela 436 nerešenih
ovadb, glede 250 ovadb pa so zbirala dodatna pojasnila.
Po številu ovadb prevladujejo tiste, ki so jih podali tržni inšpektorji
zoper gospodarske družbe zaradi gospodarskih prestopkov po
zakonu o varstvu konkurence, zlasti pri razprodajah v trgovinah
so bile ugotovljene številne kršitve tega zakona. Med redkejše a
težje kršitve pa sodijo gospodarski prestopki pridobivanja kupcev
blaga ali uporabnikov storitev z dajanjem ali obljubljanjem nagrad,
ki po vrednosti občutneje presegajo vrednost blaga ali storitev, s
katero si kupec pridobi možnost nagrade.

poročevalec, št. 63

V zgodovino kriminala v Sloveniji pa bo zagotovo zapisan primer
"Tekačevo", saj je nekaj posebnega tako po številu žrtev, motivih,
profesionalnosti pri ubijanju, temeljitosti pri prikrivanju sledov,
številu strokovnjakov iz raznih področij, ki so bili pritegnjeni v
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Kot zanimivost velja omeniti, da sta bili obe kaznivi dejanji ropa, ki
so ju obravnavali na kranjskem okrožnem državnem tožilstvu,
storjeni potem, ko sta storilca oškodovancema obljubila uslugo
prevoza z avtomobilom. Na samotnem kraju sta dejanje izvršila,
žrtvi vzela vse, kar je vrednejšega imela. V enem izmed primerov
sta celo od žrtve zahtevala, da napiše izjavo, da jima izroča svoj
osebni avtomobil, nakar sta ji z lepilnim trakom zvezala roke na
hrbtu, jo privezala k drevesu in ji prelepila usta. Tako kot v letu
1996, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu,
tudi tokrat v poročilu opozarja, da je na njihovem območju izredno
velik delež storilcev teh kaznivih dejanj romske narodnosti.

okviru odkrivanja in preiskave, odmevnosti v javnosti, zanimanju
in aktivnosti medijev, pa še bi bilo moč kaj našteti. Po vložitvi
obtožnice se je že na začetku sojenja pojavila cela vrsta procesnih
vprašanj. Vendar bo o teh vprašanjih mogoče kaj več napisati v
poročilu za naslednje leto, ko bo sojenje končano ali pa vsaj blizu
konca.
ROPI IN ROPARSKE TATVINE
Zaradi ropov po členu 213 in roparskih tatvin po členu 214 KZ so
bile v minulem letu ovadene 203 polnoletne osebe, kar je za 134
oziroma 38 % manj, kot v letu 1997, ko so ropi v primerjavi z
letom 1995 porasli za 50 %. Iz teh podatkov je razvidno, da se je
trend skokovitega porasta tako ropov, kot tudi umorov v letu
1996 umiril oziroma je dobil celo nasproten predznak. Okrožna
državna tožilstva so ovadbe zoper 11 oseb zavrgla, zahtevala
preiskavo zoper 202 osebi zoper 103 osebe pa je bil vložen
obtožni akt. Za 56 oseb je bila izrečena obsodilna sodba, tožilstva
pa so nanje vložila 32 pritožb. Tudi pri letošnjem poročanju gre v
pretežni meri za kazniva dejanja ropov.

DELO DRŽAVNIH TOŽILCEV V ZADEVAH
MLADOLETNIŠKE DELIKVENCE
Veliko število in različnost raznih teorij o vzrokih za kriminaliteto
mladoletnikov je skoraj nepregledna. Vse teorije pa imajo samo
relativno vrednost in bi morale biti potrjene z empiričnimi
raziskavami. Za takšne raziskave državno tožilstvo ni niti
usposobljeno niti poklicano. Odgovor na zastavljeno vprašanje bi
lahko dale le dolgotrajne in temeljite znanstvene raziskave.Težave
pri pojasnjevanju in iskanju vzrokov za kriminaliteto mladoletnikov
povečuje še dejstvo, da se pojavne oblike sodobnega
mladoletniškega prestopništva in njihovi vzroki stalno spreminjajo.
Skupna splošna značilnost za prestopništvo mladoletnikov pa je
prav gotovo ta, da mladoletni prestopniki največkrat rastejo v
težavnih in za razvoj neugodnih okoliščinah življenja in so žrtve
hujših napak v uporabljenih vzorcih in metodah socializacije in
vzgoje v družini.

Število prejetih ovadb je bilo torej občutno nižje kot v prejšnjih
letih. Kot ocenjuje v poročilu vodja Okrožnega državnega tožilstva
v Ljubljani gre to predvsem na račun velikega števila neodkritih
tovrstnih dejanj. Iz poročil je razbrati, da so storilci predvsem
mlajši ljudje, zneski, ki si jih s temi dejanji pridobijo, pa so praviloma
majhni. Značilno je, da je storilcev več, vsaj dva ali trije in, da je
njihova starost pod 25 let. Njihova kriminalna preteklost potrjuje,
da so nagnjeni k izvrševanju kaznivih dejanj z elementi nasilja.
Oškodovanci so večinoma mladoletniki, zlasti dijaki.Tudi to potrjuje,
da je šlo storilcem bolj do dokazovanja sile, kot do večjega
okoriščenja, čeprav v nobenem primeru oškodovanci niso bili
huje pošodovani. Največ kaznivih dejanj je bilo storjeno na škodo
mimoidočih. Tipičen primer je, ko so štirje storilci oropali
oškodovanca v parku ob železniških tirih v Ljubljani, ki se pogosto
pojavlja kot kraj storitve tovrstnih kaznivih dejanj.

Državna tožilstva, kot organi kazenskega pregona, kriminaliteti
mladoletnikov in ukrepom za njeno zatiranje posvečajo posebno
pozornost.
Iz statističnih podatkov je razvidno, da so Okrožna državna
tožilstva v letu 1997 obravnavala prijave zoper 4693 mladoletnih
oseb, kar pomeni v primerjavi z letom 1996, ko so tožilstva
obravnavala 6014 prijavljenih mladoletnikov zmanjšanje za 1321
mladolenikov ali za skoraj 22 %. Obseg dela pri obravnavanju
mladoletniškega prestopništva se pri državnih tožilstvih ni
povečal, vendar so morali tožilski kadri vložiti znatno več naporov
in dela v reševanju mladoletniških zadev v letu 1997, kakor v
prejšnjih letih, ker je postalo reševanje mladoletniških zadev,
zaradi tega, ker mladoletniki izvršujejo težja kazniva dejanja in
večkrat v skupinah ter v steku, vse težavnejše. Ali bo pri državnih
tožilstvih zaradi tega in če se obstoječa materialna in procesna
kazenska zakonodaja ne bosta spremenili potrebno angažirati
večje število strokovnih delavcev, je zaenkrat še vprašanje. Ni
znano ali bo število vloženih prijav ostalo enako ali se bo
zmanjševalo ali se bo povečevalo v prihodnjih letih. Na podlagi
podatkov za eno leto bi bili vsaki sklepi o padanju ali naraščanju
števila prijav zoper mladoletnike, preuranjeni.

Okrožna tožilstva ugotavljajo, da obstajajo okoliščine, ki storilcem
olajšujejo delo. Tako so na primer menjalnice zelo slabo fizično
varovane, saj ponavadi nad pultom ni nobenih pregradnih sten,
zaposleni pa tudi le redko sprožijo alarm, čeprav bi to lahko
neopazno storili brez vsake nevarnosti za lastno življenje ali
zdravje. Nadalje tudi denarja ne spravljajo sproti v blagajne, ampak
ga puščajo v večjih količinah v predalih ali pod pultom. Očitno je
torej da lastniki menjalnic riziko prepuščajo kar zavarovalnicam.
Izrečene so bile različne kazenske sankcije in tudi kadar je bila
izrečena zaporna kazen, je bila njena višina odvisna od okoliščin
storitve in prejšnjega življenja obdolžencev. Pogoste so bile tudi
pogojne obsodbe, zaporne kazni pa so bile na prvi stopnji izrečene
do največ 6 let in 6 mesecev zapora. Prav najhujše izrečene
kazni so bile v postopku na drugi stopnji na pritožbo obdolženčevih
zagovornikov močno znižane. Upseh pritoževanja državnih
tožilcev glede kaznivih dejanj ropov, kar zadeva višino izrečenih
kazni, ni velik.

V državnih tožilstvih spremljamo statistične podatke o številu
prijavljenih mladoletnikov iz leta v leto ter jih stalno primerjamo
med seboj. Opažamo neprestano nihanje števila prijav. Število
prijav se po letu, v katerem je največ prijavljenih mladoletnikov, že
naslenje leto zmanjšala. Razlike med posameznimi leti so tudi do
nekaj sto prijavljenih mladoletnikov. Tako je bilo npr. v letu 1983
prijavljenih 3376 mladoletnikov, v letu 1984 pa le 2809. Zelo velik
porast prijavljenjih mladoletnikov kažejo statistični podatki za leto
1995 in 1996. V letu 1995 so imela tožilstva v začetku leta v delu
5664 prijavljenih mladoletnikov, v letu 1996 pa 6014, v letu 1997
pa 5693. Tako velikega števila obravnavanih mladoletnikov, kakor
v letu 1996, če upoštevamo vse nerešene ovadbe iz prejšnjega
leta in prispela v letu 1996, tožilstva še nikoli niso obravnavala,
oziroma jih niso imela v delu v zadnjih 25-ih letih.To število pomeni
dvakratni letni pripad mladoletniških zadev, ki so jih prejela tožilstva

V dveh zadevah sta bili zavzeti tudi pravni stališči in sicer v enem
primeru je višje sodišče oprostilo obdolženca obtožbe, da je storil
kaznivo dejanje ropa z eventuelnim naklepom. Višje sodišče je
bilo mnenja, da ropa pojmovno ni mogoče storiti z eventuelnim
naklepom, ampak le z direktnim naklepom, saj mora biti celo
direktni naklep obarvan s posebnim namenom. Glede konstrukcije
nadaljevanega kaznivega dejanja je bilo zavzeto stališče, da gre
pri kaznivih dejanjih ne le za poseg v tuje premoženje, temveč
hkrati tudi za uporabo fizične sile proti različnim oškodovancem,
zaradi česar večih kaznivih dejanj ropa ni utemeljeno povezovati
v eno kaznivo dejanje, kljub obstoju nekaterih okoliščin, zlasti
časovne kontinuitete in istovrstnosti krajevnega območja.
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v letu 1978, ko je bilo prijavljenih najmanjše število mladoletnikov
v zadnjih 25-ih letih in sicer le 1995.

z nadzorstvom nad njimi, njihovim strokovnim usposabljanjem in
razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotavlja njihova
vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj in ker je kazenska sankcija
izbrana za posameznega mladoletnika po tehtnem premisleku
sodišča, smo v državnem tožilstvu prepričani, da izrečene
sankcije dosegajo svoj namen.

število prijavljenih mladoletnikov pa še ne pomeni, da so vsi
prijavljeni zares storili kazniva dejanja in da je bila prijavljenemu
številu mladoletnikov tudi izrečena kazenska sankcija.
Že po proučitvi ovadbe so državna tožilstva v letu 1997 zavrgla
ovadbo glede 822 prijavljenih mladoletnikov, ker njihovo ravnanje
ni imelo znakov kaznivega dejanja ali pa je šlo za dejanje, ki je bilo
neznatno ali pa so zavrnitev ovadbe narekovali razlogi smotrnosti.

V letu 1997 je bila le dvema mladoletnikoma izrečena kazen
mladoletniškega zapora kot najhujša kazenska sankcija za
mladoletnike. Drugim mladoletnikom in sicer 660 so bili izrečeni
vzgojni ukrepi. Največjemu številu mladoletnikov 253 so senati
za mladoletnike izrekli ukrep ukora, 64 pa oddajo v disciplinski
center. Strožje nadzorstvo organa socilanega varstva je bilo
izrečeno 184 mladoletnikom in 106 mladoletnikom strožje
nadzorstvo po starših. Samo 31 mladoletnikov je bilo oddano v
vzgojni zavod in nadaljnih 22 v prevzgojni dom.

Po izvedenem pripravljalnem postopku so tožilstva v letu 1997
sodniku za mladoletnike predlagala še ustavitve postopka za
1201 mladoletnika. Med vsemi obravnavanimi mladoletniki, po
prijavah, so bile ovadbe zavržene ali je bila predlagana ustavitev
pripravljalnega postopka, kar za 2023 mladoletnikov.

Ne glede na število v letu 1997 prijavljenih mladoletnikov zaenkrat
ne kaže spreminjati prakse sodišč pri izrekanju sankcij
mladoletnikom. Kaznovanje naj bo tudi v prihodnje ultima ratio.

Tožilstva so le glede 1117 mladoletnikov v letu 1997 pri senatih
za mladoletnike predlagala izrek kazenske sankcije, med temi
predlogi je bilo glede 23 mladoletnikov predlagano kaznovanje z
mladoletniškim zaporom.

O obravnavanju poročila o delu državnega tožilstva bi bilo
predlagati oblikovanje posebenega organa, ki bi s stališča
kriminologije, pravosodja, psihologije, socialnega dela, pedagogike
in zdravstva, predlagal državnemu zboru, stališča in napotke za
prevencijo mladoletniškega prestopništva. Državno tožilstvo je
ustanova, ki ima temeljno nalogo pregon storilcev kaznivih dejanj,
vključno z mladoletnimi storilci. Za odpravo preddeliktnih stanj so
poklicani drugi organi. Državna tožilstva v Republiki Sloveniji so
na področju pregona mladoletnih storilcev kaznivih dejanj svoje
delo opravljala vestno, odgovorno in v skladu z zakonom. Za
reševanje mladoletniških zadev ima tožilstvo usposobljene kadre
z dolgoletnimi izkušnjami in posebnimi nagnjenji do obravnavanja
problematike vzgoje in mladine.

Sodišča so v letu 1972 v Republiki Sloveniji izrekla sankcije 1184
mladoletnikom, v letu 1991 so bile sankcije izrečene 1032
mladoletnikom in v letu 1997 je bila sankcija izrečena 662
mladoletnikom.
Ne glede na to, da je število sankcij, ki so bile izrečene
mladoletnikom pravzaprav majhno, smo lahko zaskrbljeni nad
pojavom kriminalitete med mladoletniki.
Kakor že dolgo vrsto let izvršujejo mladoletniki predvsem kazniva
dejanja zoper premoženje. Po predlogih na izrek kazenskih sankcij,
vloženih v letu 1997, so mladoletniki storili 2679 kaznivih dejanj in
med njimi 2161 premoženjskih deliktov. Očitno je, da spoštovanje
tuje lastnine med mladimi ne pomeni vrednote. V kolikšni meri so
pri osvajanju moralnih in kazensko sankcioniranih norm
odpovedali vzgojitelji, zlasti starši, se odraža v vsakem konkretnem
kazenskem primeru. Seganje po tuji lastnini se v vse večjem
številu pojavlja tudi med brezposelnimi mladoletnikimi, ki sicer
vedo, da je tatvina kaznivo dejanje, pa jo kljub temu storijo zato,
da zadovoljijo kakšni svoji potrebi, zlasti po denarju ali predmetu,
ki ga ne morejo kupiti, ker so brez dela in zaslužka.

V reševanje mladoletniških zadev so ti kadri v letu 1997 vložili
maksimum svojega dela, ki je, glede na število prijav, ki jih je bilo
potrebno rešiti, izredno veliko. Razumljivo je, da ob istem številu
kadrov državna tožilstva ne morejo opravljati še poglobljenega
analitičnega in znanstveno-raziskovalnega dela, za katerega
imamo v Sloveniji na razpolago ustrezne inštitute. V svojem poročilu
smo lahko prikazali le delo, zlasti pa obseg dela državnega tožilstva. Prepričani smo, da smo tudi na področju pregona mladoletnih
storilcev kaznivih dejanj svoje delo v letu 1997 uspešno opravljali.

Kaznivih dejanj zoper življenje in telo so mladoletniki po predlogih
za izrek sankcij, ki so jih vložila tožilstva v letu 1997, storili 236,
kar je v primerjavi s prejšnjimi leti kar veliko, ker je to število v
prejšnjih letih manjše od 200. Za primerjavo naj navedemo, da so
v letu 1992 mladoletniki storili 37 telesnih poškodb.

ZANEMARJANJE MLADOLETNE OSEBE IN SUROVO
RAVNANJE
V letu 1997 so okrožna državna tožilstva prejela ovadbe zoper
116 oseb zaradi suma, da so storile kaznivo dejanje zanemarjanje
mladoletne osebe in surovega ravnanja. Če upoštevamo nerešene
ovadbe za 100 oseb iz prejšnjih let, so tožilstva v letu 1997
obravnavala 216 prijavljenjih oseb za kazniva dejanja po 201.
členu KZ, kar pomeni, da je obseg dela tožilcev s temi prijavami
nespremenjen v primerjavi z letom 1996, ko so tožilci obravnavali
prijave zoper 211 oseb. Zoper 34 oseb so tožilci ovadbe zavrgli,
za 28 oseb so zahtevali dopolnitev ovadb in zoper 62 oseb vložili
obtožne predloge. Zoper 66 oseb so predlagali opravo posameznih
preiskovalnih dejanj. Konec leta 1997 so pri tožilcih ostale še
nerešene ovadbe za 40 prijavljenih oseb in pri drugih organih,
kamor so bile poslane v preveritev, še glede 54 oseb ali skupaj
94. Iz teh podatkov je razvidno, daje bilo pri tožilstvih z zavrženjem
ali obtožnim predlogom dokončno odločeno o 96 osebah, glede
vseh drugih prijavljenjih pa so bili izdelani pisni akti, s katerimi se
obračajo tožilci na druge organe oziroma so ostale ovadbe
nerešene. Največ nerešenih ovadb imajo na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani in sicer glede 25 oseb. Ob preobremenjenosti
na drugih področjih dela se dogodi, da ni mogoče odločiti v
najkrajšem možnem času, čeprav gre za tako nujne zadeve, kot

Zaradi kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa so bili
predlogi za izrek vzgojnega ukrepa pri sodiščih vloženi glede 49
mladoletnikov, od tega zoper dva, ki sta povzročila prometne
nesreče s smrtnim izidom.
Reakcija družbe na mladoletniško kriminaliteto s kazenskimi
sankcijami je le eden izmed faktorjev, ki naj zajezijo družbeno
nesprejemljivo vedenje mladoletnikov. Pomembnejši kakor
kazenske sankcije so vsekakor drugi ukrepi, ki bi jih morali
vzgojitelji, zlasti starši, in drugi dejavniki vložiti v preprečevanje
kaznivih ravnanj mladoletnikov. Vsekakor je najpomembnejša
primarna socializacija otrok, ki jo dobi otrok v družini in šoli. Kljub
vsem prizadevanjem staršev, predagogov, socialnih in drugih
strokovnih delavcev, pa na žalost ni mogoče upati, da bodo vsi
mladoletniki-socializirani. Vedno znova se bodo pojavljali
posamezniki, ki bodo iz enega ali drugega razloga kršili družbene
norme.
Glede na to, da je namen kazenskih sankcij za mladoletnike, da
se mladoletnim storilcem kaznivih dejanj z varstvom in pomočjo,
poročevalec, št. 63
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so prijave zaradi zanemarjanja mladoletnikov.

tako iz časa osamosvojitvene vojne v letu 1991 in še več iz časa
druge svetovne vojne in neposredno po njej.

Sodišča so v letu 1997 odločila o 16 obtoženih osebah in sicer so
bile 3 osebe obsojene na nepogojne zaporne kazni, 9 osebam je
bila izrečena pogojna obsodba in 1 osebi sodni opomin. Ena oseba
je bila oproščena in zoper dve je bila obtožba zavrnjena.

Postopki zaradi kaznivih dejanj v letu 1991 so v letu 1997 večinoma
mirovali, ker obdolženci prebivajo izven države in so našemu
pravosodju sedaj nedosegljivi.
Za vojne zločine iz časa druge svetovne vojne in po njej - tudi za
množične poboje vojnih ujetnikov, ki jih z besedami vsi obžalujejo
- pa je značilno, da ja na državnih tožilstvih vse ostalo na stopnji
glasa o kaznivem dejanju. Doslej je tožilstvo dobilo eno samo
ovadbo, na podlagi katere je lahko zahtevalo sodno preiskavo in
po njej v letu 1997 vložilo obtožnico, vendar tudi te ovadbe niso
pripravili in dali državni organi odkrivanja kaznivih dejanj, ampak
oškodovanec-zasebnik. Organi odkrivanja doslej niso raziskali
nobenega od vojnih zločinov in niso državnim tožilstvom dali
nobenega končnega poročila ali ovadbe, ne glede na to, ali gre za
številne vojne zločine in genocidna dejanja okupatorskih vojsk ali
slovenskih oboroženih enot. Preiskovalni sodniki pa niti v letu
1997 niso izvedli posameznih preiskovalnih dejanj, ki so jih pristojni
državni tožilci že predlagali (Brezarjevo brezno v Ljubljani, Golovec
v Celju in dr.).

Ti podatki kažejo, da razen nekaterih zelo hudih primerov tovrstnih
kaznivih dejanj, o katerih se v časopisih obširno poroča, niso
zelo številna in storilcem sodišča ne izrekajo strogih kazni. Res
pa je, da kar o 91 obtoženih osebah sodišča še niso odločila in da
bodo morda v teh zadevah sodišča prve stopnje postala strožja
ker sta višji sodišči v obeh primerih vloženih pritožb tožilcev
zaradi odločbe o kazni, kazni obsojenim zvišali.
NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA, PROMET IN
OMOGOČANJE UŽIVANJA MAMIL
V letu 1997 so tožilstva prejela ovadbe zoper 776 oseb zaradi
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po
196. členu KZ in za kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil
po 197. členu KZ. Upoštevaje nerešene prijave iz leta 1996 glede
177 oseb, so tožilstva obravnavala 953 oseb. V letu 1996 pa 981.

Ob spoznanju, da organi odkrivanja teh kaznivih dejanj kljub
številnim zahtevam krajevno pristojnih tožilstev in kljub ustnim in
pisnim zahtevam Državnega tožilstva RS vsakokratnim ministrom
za notranje zadeve in predstojnikom kriminalistične službe pri
notranjem ministrstvu ne odkrivajo in ne raziskujejo, čeprav je
Republika Slovenija po mednarodnih konvencijah in po domačih
zakonih vojne zločine dolžna odkrivati in vojne zločince mora
preganjati, je generalni državni tožilec RS dne 25.11.1997 pisno
seznanil predsednika Vlade RS, da organi odkrivanja, ki so del
izvršne oblasti, teh dejanj ne odkrivajo. Predsednik vlade na to
obvestilo ni odgovoril in stanje se tudi po tem obvestilu ni
spremenilo. Vojni zločini in genocidna dejanja okupatorskih in
domačih vojaških enot in pregon vojnih zločincev katerekoli
narodnosti so za državno tožilstvo vsa leta slovenske
samostojnosti zaprta knjiga, katere ključ je v rokah izvršne oblasti.
O neaktivnosti policije pri odkrivanju genocida in vojnih zločinov
je generalni državni tožilec obvestil tudi Odbor Državnega zbora
za pravosodje in notranjo politiko. Neupoštevanje konvencije o
pregonu storilcev vojnih zločinov znotraj države bo za Slovenijo
lahko zelo neprijetno tudi na mednarodnem področju, kjer se
Slovenija zavzema za pregon vojnih zločinov in za ustanovitev
stalnega mednarodnega sodišča za vojne zločine.

Predmet kaznivih dejanj trgovine z mamili in omogočanja uživanja
mamil je v veliki večini primerov marihuana. V letu 1997 pa je bila
odkrita tudi mreža trgovcev z mamili, ki so kot avtoprevozniki v
tovornih avtomobilih prevažali velike količine heroina iz vzhodne
v zahodno Evropo. Aretiranih in priprtih je bilo v Sloveniji 5 oseb,
zoper katere je policija nato vložila ovadbo pri skupini državnih
tožilcev za obravnavo zahtevnih kaznivih dejanj. Ugotovljeno je
bilo, da so povezani še z drugimi ter je zoper 9 obdolžencev
stekel kazenski postopek, ker so se ukvarjali s trgovino z mamili
v skupni teži 1067 kg heroina. V neki drugi zadevi sta dva naša
državljana s tovornim avtomobilom iz Bolgarije preko Slovenije
prepeljala na Nizozemsko 90 kg heroina.
V letu 1997 je stekel kazenski postopek tudi zoper 6 tujcev, ki so
v poštnih paketih na carinski pošti v Ljubljani sprejemali pošiljke
heroina iz Daljnega vzhoda in jih nato prenašali v Italijo. Pri njih so
našli 12.5 kg heroina.
Ob teh najtežjih primerih so državna tožilstva dobila tudi ovadbe
zoper 64 oseb, za katere ni obsojal utemeljen sum, da gre v
njihovem ravnanju za kaznivo dejanje ali bi jim bilo dejanje
dokazano in so zato ovadbe zavrgla.

DELO NA CIVILNEM IN UPRAVNEM PODROČJU

Zahteva za preiskavo je bila vložena za 594 oseb. Po končani
preiskavi je bilo obtoženih 274 oseb, na podlagi ovadbe pa 21
oseb. Na podlagi teh obtožb je bilo 77 oseb obsojenih, 21 oseb je
bilo oproščenih in zoper 11 oseb je bila obtožba zavrnjena. Če je
bilo med 290 obtoženimi osebami obsojenih le 77, pomeni to, v
primerjavi z letom 1996, ko je bilo med 204 obtoženimi osebami
obsojenih 61 oseb, sorazmerno manj obsojenih med obtoženimi.

a) Zakonske podlage
Zakonske podlage za ukrepanje državnega tožilca na civilnem in
upravnem področju se tudi v letu 1997 niso bistveno spremenile.
Na podlagi 3. odstavka 2. člena v zvezi z 9. členom zakona o
državnem tožilstvu je državni tožilec v civilnih in drugih sodnih
postopkih ter v upravnih postopkih upravičen vlagati procesne
akte in druga pravna sredstva, če tako določa zakon. Taka
pooblastila so utemeljena v zakonih, ki se bodisi še uporabljajo na
podlagi 1. odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (posebej zako o pravdnem postopku in zakon o
upravnem postopku) bodisi po določbah novosprejetih zakonov,
ki se sklicujejo na uporabo zakona o pravdnem postopku (npr.
zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji). V letu poročanja
je na novo (deloma tudi vsebinsko z opustitvijo aktivne legitimacije
za vložitev tožbe v javnem intersu, kadar je z upravnim aktom
kršen zakon o koristi posameznika) uredil pristojnosti državnega
tožilca zakon o upavnih sporih, v času poročanja pa je bil sprejet
še zakon o izvršilnem postopku. Kot smo opozorili že v prejšnjih

Kezenske sankcije, ki jih izrekajo sodišča za kazniva dejanja,
katerih predmet so droge, so pri nas znatno nižje, kakro jih izrekajo
v tujini. Zato so tožilci vložili v letu 1997 pritožbe glede 34 oseb,
kar je dvakrat več kakor v letu 1996, ko si bile vložene pritožbe
za 15 oseb. Pomembnejša od višini kazni pa je hitrost postopka,
saj ima kazen pravi pomen le tedaj, če sledi hitro za storjenim
kaznivim dejanjem.
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST IN
MEDNARODNO PRAVO
Državna tožilstva obravnavajo številne primere kaznivih dejanj
zoper človečnost in mednarodno pravo (genocid in vojni zločini)
29. oktober 1998
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poročilih, predlagane zakonske rešitve ohranjajo institut zahteve
za varstvo zakonitosti kot izrednega pravnega sredstva v rokah
državnega tožilca, opuščajo pa možnost njegove intervencije kot
aktivno legitimiranega subjekta za vložitev tožbe v pravdnem
postopku zaradi ničnosti pogodb (primerjaj določbo 104. v zvezi
s 109. členom zakona o obligacijskih razmerjih). Dosedanja
uporaba teh pooblastil je v nekaterih primerih predstavljala edino
možnost za delovanje sodne oblasti na pravnih področjih, kjer
sicer velja prvenstveno načelo autonomije strank in prispevala k
pojasnitvi pravnih vprašanj, ki so (bila) še posebej značilna za
tranzicijski čas.

pravilne ugotovitve, kdaj je uvedeno dedovanje po zapustniku,
odvisno, kateri predpis o dedovanju zaščitenih kmetij bi moralo
sodišče upoštevati v zapuščinskem postopku o dedovanju
denacionaliziranega premoženja. Opozorili smo tudi, da utegne
vrnitev dela podržavljene kmetije denacionalizacijskemu
upravičencu povzročiti, da kmetija, ki zaradi podržavljenja ni
izpolnjevala pogojev za zaščiteno kmetijo, to postane po vrnitvi
premoženja denacionalizacijskemu upravičencu (zapustniku).
Obravnavano problematiko je delno pojasnila odločba
Ustavnega sodišča RS, objavljena v Uradnem listu RS št. 20/
97.
2. Zaradi preobremenjenosti sodišč je civilni oddelek Državnega
tožilstva RS razmeroma pozno seznanjen s sodnimi
odločbami, v katerih sodišča na tožbo revidirane osebe odločajo
o razveljavitvi odločb Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, izdanih zaradi ugotovljenih
oškodovanj družbene lastnine. Kljub časovnemu odmiku
zatrjevanega oškodovanja družbene lastnine s pozornostjo
spremljamo to problematiko. Tako smo v primeru, ko je
revidirano družbeno podjetje ustanovilo z neodplačanim
prenosom družbenega kapitala novo podjetje, ki je ob zaključku
leta izkazovalo na žiro računu prosta denarna sredstva,
ustanovitelj pa izkazoval izgubo, med drugim utemeljevali obstoj
oškodovanja z uporabo določb prvega, tretjega in četrtega
odstavka 210. člena zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) če je družbeno sredstvo določene držđvne pravne osebe
prešlo med družbena sredstva druge družbeno pravne osebe
ali med premoženje neke osebe, pa ta prehod nima podlage v
zakonu ali pravnem poslu, ga mora pridobitelj vrniti, če je to
mogoče, sicer pa nadomestiti vrednost dosežene koristi. V
drugem pa smo izpodbijali zaključek, da odločba Agencije
nima učinka vračati družbeno lastnino, marveč zahteva le
knjiženja in zato na tej podlagi ni mogoče doseči zvečanja
stečajne mase revidiranega podjetja. Pravilno knjiženje ima za
posledico povečanje družbenega kapitala, saj pomeni pravilno
izkazovanje terjatev revidirane osebe njeno dolžnost, da
takšne terjatve izterja ter sočasno seznanitev stečajnega
upravitelja, da ima stečajni dolžnik neizterjane terjatve.

b) Podatki o reševanju zadev
Leto 1997 primerjalno z letom 1996 kaže na ustaljeno sliko. V
obravnavi je bilo skupaj 1052 civilnih zadev od tega 139 pobud
za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti in 906 revizij. Državno
tožilstvo je v civilnih postopkih vložilo skupaj 28 zahtev za varstvo
zakonitosti in sicer v 6 primerih s področja izvršilnega postopka,
5 s stvarno-pravno problematiko, v 4 v stečajnih zadevah, 3 v
dednih in 8 v različnih obligacijskih razmerjih. Vrhovno sodišče
RS je v letu poročanja odločilo o 27 zadevah in v 18 primerih
zahtevi za varstvo zakonitosti ugodilo, v 9 primerih pa zavrnilo.
Na upravnem področju je Državno tožilstvo obravnavalo 32
zadev in vložilo skupaj 14 pravnih sredstev (6 tožb v upravnem
sporu, 8 zahtev za varstvo zakonitosti). Vrhovno sodišče je
odločilo v 8 zadevah, od tega je v 5 primerih predlagano pravno
sredstvo zavrnilo. Na podlagi pooblastila po zakonu o matičnih
knjigah samo v letu 1997 vložili že 74 predlogov za ugotovitev in
vpis smrti v matično knjigo umrlih oseb, ki so izgubile življenje
med drugo svetovno vojno ali neposredno po njej, pa doslej še
niso bile vpisane v matično knjigo umrlih. Pristojni organi so odločili
še v 196 primerih, tako da je v času poročanja odločeno v veliki
večini primerov, ko je državno tožilstvo prejelo pobudo in ukrepalo
po 18. členom v zvezi z 18. b členom zakona o matičnih knjigah.
c) Posebej o nekaterih zadevah

3. V letu 1997 smo vložili dve zahtevi za varstvo zakonitosti na
področju pravnega nasledstva med SFRJ In Slovenijo.
Določbe Uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu
in pogojih preoblikovanja smo uveljavili v vsebini, da je njen
namen med drugim moratorij na promet nepremičnin pravnih
oseb iz drugih republik SFRJ, dokler ne bo izdelana
razdružitvena bilanca bivše SFRJ ali pa lastninska razmerja
pravnih naslednikov te države urejena z mednarodnimi
pogodbami po načelih vzajemnosti. Po naši oceni do ureditve
vzajemnosti med državami 8. člena uredbe ni mogoče razlagati
tako, da prepoved razpolaganja z nepremičninami velja le za
pravne osebe s sedežem na območju drugih republik in
pokrajin bivše SFRJ, ki so bile zavezane k preoblikovanju
poslovnih enot na območju Republike Slovenije. Z vloženimi
izrednimi pravnimi sredstvi nismo uspeli, iz judikata pa izhaja,
da uredba na področju prometa nepremičnin, ki jih imajo v
Sloveniji pravne osebe iz drugih republik bivše SFRJ, zaradi
nasprotja z določbo 16. člena stanovanjskega zakona, ne
učinkuje tako, kot je bil zakonodajalčev namen. Izhajajoč iz 10.
člena zakona o skladu Republike Slovenije za sukcesijo pa
sukcesija tudi ne zadeva pravnih razmerij med posameznimi
fizičnimi in pravnimi osebami civilnega (zasebnega) prava.

1. Kot aktualnejšo problematiko omenjamo uporabo splošnih
predpisov o dedovanju v povezavi s specialnimi določbami
zakona o denacionalizaciji (ZDEN) ter zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč.
S področja uporabe 78. člena ZDEN smo uveljavili stališče, da
velja prvi odstavek za primere pravnomočno končanih
zapuščinskih postopkov, v katerih ni bilo odločeno o
denacionaliziranem premoženju, o dedovanju drugega
premoženja zapustnika pa je sodišče odločalo z upoštevanjem
dednih izjav, dednopravnih pogodb in oporočnih razpolaganj
in da le v takšnih primerih velja, da se s pravnomočnostjo
(prvotnega) sklepa o dedovanju znova uvede dedovanje po
zapustniku. Določba prvega odstavka 78. člena ohranja v
veljavi pravnomočne sklepe o dedovanju, izdane pred
uveljavitvijo ZDEN (primerjaj 83. člen ZDEN) in sočasno
omogoča, da se denacionalizirano premoženje razdeli tako,
kot je to določeno v VI. poglavju. Ob tem drugi odstavek 78.
člena ne vpliva na uvedbo dedovanja in s tem na dedno pravico.
Glede dedovanja denacionaliziranih kmetij smo v zahtevi za
varstvo zakonitosti, vloženi v letu 1996, opozorili, da je od
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Statistične tabele za leto 1997

tabela št. 1

Leto
1992
1993
1994
1995
1996
1997

OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ

polnoletni
storila
22.122
20.374
19.418
21.872
20.687
21.412

tabela št. 2

mladoletni
storilci
4824

neznani
storilci
24.582
21.589
19.792

4136
3836
4332

17.618
14.533
15.134

4091
3232

OVADENI STORILCI PO TOŽILSTVIH

Okrožno državno tožilstvo
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor

ovadeni storila
polnoletni
2969
2094
1614
629
6136
2696
1372

Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ruj
Slovenj Gradec
Skupina državnih tožilcev za
posebne zadeve
SKUPAJ:

29. oktober 1998

naknadno odkriti prej
neznani storilci
1089
1073
610
1177
857
718

81

ovadeni storilci
mladoletniki
343
252
261
86
1042
419
168

895
1044
1082
759
122

181
170
112
194
4

21.412

3232
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Koper
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tabela št. 5

OBSODILNE IN OPROSTILNE SODBE TER PRITOŽBE
DRŽAVNIH TOŽILSTEV
(po osebah, brez zavrnilnih sodb)

Okrožno državno
tožilstvo
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Skupina d.t.
SKUPAJ:

tabela št. 6

Leto

ovadbe
v delu

1992
1993
1994
1995
1996
1997

5169
4690
4594
5664
6014
4693

poročevalec, št. 63

obsodilne
sodbe
612
420
627
130
1095
659
490
198
439
210
210
13
5103

oprostilne
sodbe
54
34
22
22
125
55
23
47
57
6
7
452

%
obsodilnih
sodb
92
93
97
86
90
92
96
81
89
97
97
100
92

vse pri- pritožbe
tožbe
zaradi
ODT
kazni
45
33
31
16
65
33
40
16
277
170
67
46
37
20
36
12
78
47
17
11
19
13
5
4
719
422

napadena vsaka
n. sodba
1996
1997
17
15
22
15
11
10
3
4
5
4
10
11
12
14
8
7
6
6
8
13
7
11
8
8
8
8

POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM

število mladoletnikov glede
katerih so bile
ovadbe zavržene
452
537
339
690
957
822

uveden
pripravljalni
postopek

ustavljen
pripravljalni
postopek

4004
3057
2736
2435
2376
1938

873
1055
962
778
1550
1201

84

vložen
predlog za
izrek
sankcije
1774
1761
1298
692
1021
1117

ustavljen
postopek
po senatu za
mladoletnike
356
771
818
699
10.11
979

izrečene
sankcije

1184
1138
797
413
590
693
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tabela št. 7

višje državno
tožilstvo

Celje
Koper
Ljubljana
Maribor
SKUPAJ:

tabela št. 8

PREGLED DELA VIŠJIH DRŽAVNIH TOŽILSTEV V
PRITOŽBENEM POSTOPKU

sprejete zadeve v mnenje

udeležba na seiah fjavnihl

kazniva
dejanja
229
170
926
376
1701

kazniva
dejanja

gospodarski
prestopki
1
36
124
10
171

44
62
394
122
622

gospodarski
prestopki

104
1
105

OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA - ZASEDENOST
na dan 31.12.1997

Okrožno državno
tožilstvo

Skupaj državni tožilci
sistemiz.

v Celju
v Kopru
v Kranju
v Krškem
v Ljubljani
v Mariboru
v Murski Soboti
v Novem mestu
v Novi Gorici
na Ruju
v Slovenj Gradcu
Skupina d.t.
SKUPAJ:

29. oktober 1998

18
13
12
4
45
21
9
9
9
5
4
/
149

zasedeno
15
6
12
3
30
19
8
8
7
5
3
5
121

Pomočniki
sistem,

zasedeno

4
2
3
1
7
3
2
2
2
2
1
/
29

85

/
/
1
/
1
1
/
1
/
/
/
/
4

Število vseh
opravljenih dni
(dejanska prisotnost na delu)
2974
1837
2452
625
5520
4196
1566
1654
1373
784
662
573
24.216

Strokovni sodelavci
sistem.
4
1
2
2
6
5
2
2
2
/
/
/
26

zasedeno
3
1
2
/
6
3
/
/
/
/
/
/
15
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Poročilo

NADZORNEGA

ODBORA

FINANCIRANJE

ZA

ODLAGANJE

ODPADKOV

IZ

RAZGRADNJE

ZA

NEK

IN

RADIOAKTIVNIH

NEK

ZA

Nadzorni odbor Sklada za financiranje
razgradn|e NEK In za odlaganje
radioaktivnih odpadkov Iz NEK

LETO

1997

Dopisu prilagajo letno poročilo upravnega odbora Sklada. Vse
ostale priloge so informativne in niso namenjene objavi v
Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije.

Štev.: PŽ/MŠ-213/98-NO
Datum: 05.10.1998

Predsednik nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje RAO iz NEK
Peter Žigante, dipl. biol., I.r.

Skladno s 7. členom Zakona o Skladu za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, (Ur. list
RS štev. 75/94) in Odlokom o imenovanju predsednika in devetih
članov nadzornega odbora Sklad za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS
štev. 15/95 in 14/96) ter 21. členom Statuta Sklada, je nadzorni
odbor Sklada na svoji 6. seji, dne 16.09.1998 pripravil

V prilogi:
- Poročilo NO Sklada za leto 1997
- Poročilo Računskega sodišča o
reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1997
- Poročilo UO Sklada za leto 1997
- zapis sklepov ter razprave 4. seje NO Sklada
- zapis sklepov ter razprave 5. seje NO Sklada
- seznam objav o Skladu: zakon, navodila, uredbe...

- LETNO POROČILO O POSLOVANJU SKLADA V LETU 1997.
Pri obravnavi poročila v Državnem zboru RS so člani in
predsednik nadzornega odbora pripravljeni aktivno sodelovati.

29. oktober 1998

SKLADA
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Letno poročilo

Državnemu zboru

Republike Slovenije

za leto 1997

Krško, oktober J 998
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Poročilo NADZORNEGA ODBORA Sklada za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje RAO iz NEK
za leto 1997

Uvod
Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v
nadaljnjem besedilu Sklad) je bil ustanovljen z dnem uveljavitve Zakona o Skladu za financiranje
razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljnjem besedilu Zakon o
Skladu) dne 17.decembra 1994 (Ur. list RS štev. 75/94).
Sklad upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima predsednika in štiri člane, od katerih predsednika
in dva člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega Vlada Republike
Slovenije in enega lokalna skupnost na območju katere stoji NEK. Vseh pet članov upravnega
odbora je bilo imenovanih v prvi polovici leta 1995 za dobo štirih let.
Delo Sklada nadzorujemo člani nadzornega odbora, ki smo bili dne 1. marca 1995 imenovani s
strani Državnega zbora Republike Slovenije za dobo petih let, in sicer za predsednika Peter Žigante
ter za člane dr. Stanko Buser, mag. Breda Gajšek, Mauricio Olenik, Hrvoje Oršanič, Valentina
Ratajc, Jože Stibrič, Vlado Verdnik, dr. Marko Žerovnik in Jože Muršič. Slednji je bil za člana
imenovan dne 28. februarja 1996, koje Državni zbor RS dolžnosti člana nadzornega odbora Sklada
razrešil Franca Černeliča.
Dne 11. januarja 1996 je bil Sklad registriran pri okrožnem sodišču v Krškem.
Prvo navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v Sklad je bilo objavljeno v
Uradnem listu RS štev. 37/95. ker pa je bil predmetni dokument neusklajen z Zakonom o Skladu, je
bila izdana Obvezna razlaga 4. člena Zakona o Skladu, objavljena v Uradnem listu RS Štev. 35/96
ter drugo navodilo Uradni list RS štev. 53/96.

Delo nadzornega odbora Sklada
Člani nadzornega odbora Sklada smo se v letu 1997 sestali dvakrat, in sicer na 4. seji dne 20.03.97
ter 5. seji dne 19.11.97.
Na 4. seji smo obravnavali delovanje Sklada ter pripravili poročilo nadzornega odbora Sklada za
leto 1996. Poročilo smo Državnemu zboru Republike Slovenije posredovali dne 02.04.1997.
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Na 5. informativni seji nadzornega odbora smo ponovno pregledali poslovanje Sklada, ter napisali
pismo Državnemu zboru RS v katerem smo opozorili, da zgoraj navedeno letno poročilo
nadzornega odbora Sklada za leto 1996 še ni bilo obravnavano ter urgirali glede uresničevanja
določil Zakona o Skladu (dopis štev. PŽ/MŠ-270/97 z dne 28.11.97).

j

!

Dne 10.10.97 je Sklad prejel ugotovitveni sklep Računskega sodišča Republike Slovenije o
dokončnosti predhodnega poročila o reviziji računovodskih izkazov Sklada za leto 1996 (llada
Republike Slovenije je izdala soglasje k zaključnemu računu Sklada za leto 1996 dne 7. maja 1998)>
Člani nadzornega odbora smo vsebino poročila Računskega sodišča za leto 1996 obravnavali na
svoji 5. seji ter sprejeli poročilo takratnega v.d. direktorja Sklada g. Franca Avberška ob
upoštevanju priporočil Računskega sodišča, in sicer:
1. Sklad je apeliral na pristojno ministrstvo oziroma vodil razgovore v smeri zagotavljanja
prispevka za pokrivanje obveznosti NEK do Sklada in s tem izvajanja Zakona o Skladu.
2. V smeri zmanjšanja stroškov je Sklad proučil obstoječe pogodbe o opravljanju storitev čiščenja
in storitev finančnega servisa, pridobil nekaj konkurenčnih ponudb ter izbral najugodnejše
rešitve.
3. Sklad je pričel z aktivnostmi v smeri, da bodo notranji akti Sklada, ki določajo njegovo
delovanje, organizacijo in vrednotenje del, usklajeni z veljavnimi zakoni in predpisi. {Dne 7.
maja 1998 je llada RS s sklepom štev. 408-05 98-4 (N) izdala soglasje k spremembam Statuta
Sklada, dne 1. junija 1998je upravni odbor Sklada sprejel nov Prmilnik o notranji organizaciji
in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih mest v službah Sklada, dela\>ke pa so istega dne
podpisale nove pogodbe o delu.)

V letu 1997 je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednja sklepa:
• dne 24.04.97 na svoji 10. seji sklep štev. 315-03/97-4 (N):
» Vlada RS je sprejela dopolnilo k sklepu o planu razgradnje NEK (212. seja Vlade RS z dne
12.9.96) tako, da NEK vplačuje v Sklad 0,462 tolarja za vsako kWh proizvedeno v NEK, kar
ustreza srednjemu scenariju programa razgradnje NEK.«

i
i

• na isti seji sklep štev. 400-06/97-3 (N) v katerem soglaša z načinom izvensodne poravnave med
NEK in Skladom, in sicer do poplačila dolga za leto 95 in leto 96 NEK plačuje Skladu Še nadalje
prispevke po 0,61 SIT/kWh.

i

»|
j
i
!

|

Dne 12.5.1997 sta Sklad in NEK sklenila izvensodno poravnavo v višini neplačanih obveznosti iz
prispevka NEK do Sklada na dan 31.12.1996, ki skupaj z obrestmi znašajo 6.581.635.943.70 SIT.
Člani nadzornega odbora smo obravnavali poslovanje Sklada za leto 1997 kasneje kot sicer (po
prejemu sklepa o dokončnosti predhodnega poročila Računskega sodišča z dne 20.07.1998). Razlou
za takšno ravnanje je dikcija 21. Člena Zakona o Računskem sodišču (Uradni list RS 48/94), ki v 4.
točki pravi, da mora Računsko sodišče revidirati računovodske izkaze skladov, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija. »Revidiranje se mora opraviti pred obravnavo poročil o poslovanju pred
organi, določenimi z zakoni ali drugimi akti." Na navedeno dikcijo je v letu 1997 opozorilo tudi
Ministrstvo za finance.

!

i
!
|
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Iz poročil katere je pripravila služba Sklada je razvidno, daje NEK v letu 1997 nakazala Skladu
naslednja sredstva:
datum plačila

i
!

znesek nakazila

06.01.97
26.02.97
20.03.97
07.04.97
24.04.97
20.05.97
20.06.97

50.000 .000,00
107.652 .129,00
129.165 395,50
92.835 495,50
142.777 942,00
136.791 615,50
39.555 633,00

Skupno nakazilo
NEK v letu 1997:

698.778.210,95 SIT

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

delno pokritje
prispevka
50.000 000,00
107.652 129,00
129.165 395,50
92.835 495,50
142.777. 942,00
130.153. 858,40
29.958. 528,60

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

plačilo po izvensodni
poravnavi

6.637.757,10 SIT
9.598.104,40 SIT

Stanje sredstev je po bilanci stanja Sklada na dan 31.12.1997 znašalo 924.732.429,71 SIT ter stanje
finančnih naložb na isti dan 911.174.913,51 SIT.
Celotni dolg Nuklearne elektrarne Krško Skladu je znašal na dan 31.12.1997 8.645.093.585.90 SIT,
od tega so znašale kratkoročne obveznosti 2.465.792.108,00 SIT in dolgoročne 6.179.301.477,90
SIT. ~
Ugotovitve:
Nadzorni odbor Državnemu zboru RS izreka pobudo v zvezi s spremembami Zakona o Skladu
oziroma predpisov in uredb, ki Sklad omejujejo pri nalaganju sredstev. Naložbena politika, ki izhaja
iz obstoječih predpisov je namreč zelo toga in Skladu ne daje možnosti kreativnega in s tem
donosnejšega razporejanja sredstev.
Člani nadzornega odbora so imeli
Sklada v sredo 29. julija 1998.

j

možnost vpogleda v celovito poslovanje Sklada na sedežu

Nadzorni odbor je na svoji 6. seji dne 16.09.1998 obravnaval letno poročilo upravnega odbora
Sklada, bilanco stanja per 31.12.1997, izkaz upeha za leto 1997 in osnutek poročila nadzornega
odbora Sklada za Državni zbor RS.
t
i
i|

Nadzorni odbor je na svoji 6. seji dne 16.09.1998 sprejel poročilo upravnega odbora Sklada, ter
naslednji ugotovitvi:
w
#
• da je pri delu Sklada prišlo do nepravilnosti, katere so bile v letu 1998 odpravljene. Poteka le še
postopek izterjave neupravičeno izplačane plače bivšemu direktorju za leto 1997. Izterjavo je s
sklepom št. 1202-12/98-13 z dne 1.9.1998 naložilo Računsko sodišče RS in nadzorni odbor
Sklada;
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•

da zaključni račun za leto 1997 daje pošteno sliko finančnega stanja Sklada.

Z imenovanjem nam je Državni zbor RS izrekel zaupnico, istočasno pa nam je naložil odgovornost,
da Državni zbor RS opozarjamo na probleme in nepravilnosti.
Člani nadzornega odbora Sklada smo že v poročilu za leto 1996 z dne 2.3.97 ter z dopisom štev.
PZ/MS-270/97 z dne 28.11.97, apelirali na vse poslanke in poslance, da interventno ukrepate v
smeri doseganja ciljev Zakona o Skladu
Državnemu zboru RS predlagamo, da takoj najde način za redno (zakonsko določeno) vplačevanje
mesečnih prispevkov NEK v Sklad, vlada pa uredi plačilo zaostalih obveznosti.
OPOZARJAMO, da NEK Skladu Še vedno nakazuje le 50% sredstev rednega priliva obvezneaa
prispevka od prodane električne energije. Ob takšni finančni politiki pa Sklad ne more delovati po
Zakonu o Skladu katerega je sprejel Državni zbor Republike Slovenije, oziroma se zakon ne izvaja
v celoti.

j
i

Ponovno predlagamo, da Državni zbor RS obravnava problematiko neizvajanja Zakona o Skladu na
seji Državnega zbora RS in s problematiko seznani tudi javnost.

Predsednik nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje RAO iz NEK

I
|
i
i
i
Ii
i
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REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

Številka: 1202-12/98-11
Datum: 20.7.1998

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije
(UL RS Št. 20/95) izdajam naslednji

SKLEP

Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
NEK za leto 1997 št. 1202-12/98-9 in 1202-12/98-10 z dne 19.6.1998 in 1.7.1998 je
postalo dokončno dne 17.7.1998.

Obrazložitev:

Predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
NEK za leto 1997 številka 1202-12/98-9 in 1202-12/98-10 z dne 19.6.1998 in
1.7.1998 je bilo nadzorovani osebi vročeno dne 2.7.1998.
Ker nadzorovana oseba v roku 15 dni od vročitve predhodnega poročila ni podala
pisnih pripomb, je predhodno poročilo z dnem 17.7.1998 po " '

Z
lanica Računskega sodišča

Poslano:
- Sklad za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
CKŽ 59, 8270 KrSko
- arhiv, tu
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REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE
Številka: 1202-12/98-9
Datum: 19.6.1998

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o Računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94) in
23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 20/95) izdajam
naslednje

PREDHODNO POROČILO
O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
SKLADA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE
NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE
RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK
ZA LETO 1997

UVOD
V.program dela Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 1998 je bila uvrščena
revizija računovodskih izkazov Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, Krško, Cesta krških žrtev 59 (v nadaljevanju
Sklad), za leto 1997.
Revizija je bila opravljena na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št. 1202-12/98-3 z dne
13.5.1998 ter v skladu s 4. odstavkom 21. člena zakona o Računskem sodišču, ki določa, da
se revidiranje računovodskih izkazov obvezno opravlja enkrat letno pri skladih, ki jih je
ustanovila Republika Slovenija. Računovodske izkaze Sklada za leto 1997 je revidirala
revizijska družba. Ker so mednarodni revizijski standardi, po katerih je delovala revizijska
družba, podlaga za delo tudi na Računskem sodišču Republike Slovenije, daje njihovo
poročilo o reviziji računovodskih izkazov ustrezno podlago za izdajo mnenja o
računovodskih izkazih Sklada.
Cilj revizije je bil podati mnenje o:
• resničnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov
• pravilnosti poslovanja Sklada
Računsko sodišče je dodatno izvedlo nekatere revizijske postopke, s katerimi je preverilo
pravilnost porabe sredstev pri poslovanju.
Na podlagi pooblastila Št. 1202-12/98-4 z dne 13.5.1998 so nadzor opravile revizorke Metka
Lorber, pooblaščena revizorka, Helena Jenko in Nataša Karlič.
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Predstavitev revidirane osebe
Sklad je bil ustanovljen z Zakonom o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. 1. RS, št.
75/94 - v nadaljevanju ZSFR) kot pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Vpis v sodni register je bil opravljen z dvema sklepoma Okrožnega sodišča v Krškem, in
sicer s sklepom SRG 95/00262 dne 11.01.1996, s sklepom 96/0000S pa dne 25.03.1996.
Čeprav je bil Sklad ustanovljen na osnovi ZSFR, ustanoviteljica Republika Slovenija ni
predvidela posebnih sredstev za njegovo ustanovitev in delovanje. Sklad je pridobival
namenska sredstva iz dela cene električne energije za vsako k\Vh, ki jo je Nuklearna
elektrarna Krško (v nadaljevanju NEK) dobavila slovenskemu in hrvaškemu
elektrogospodarstvu. Višina zneska, vračunanega v ceno, je bila določena s programom iz 6.
člena ZSFR inje znašala 0,61 SIT za k\Vh, proizvedeno v NEK.
Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je bila NEK, sredstva pa so bila po zakonu
namenjena za vamo skladiščenje in končno odlaganje goriva in radioaktivnih odpadkov iz
NEK ter varno razgradnjo NEK. Viri sredstev za poslovanje so bili, poleg namenskih sredstev
iz dela električne energije, tudi prihodki, ustvarjeni s poslovanjem Sklada.
Vlada je dala soglasje k statutu Sklada (sklep št. 400-06/93-11/7-S z dne 13.10.1995) in k
spremembam statuta (sklep št. 400-06/97-53 z dne 27.11.1997 in št. 408-05/98-4 z dne
20.4.1998). Prav tako je dala soglasje k finančnemu načrtu za leto 1997 (sklep št. 400-06/97-3
(N) z dne 24.4.1997).
Dejavnost Sklada je bila opredeljena kot:
• drugo finančno posredništvo,
• dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
• dejavnost uprave.
Sklad je imel dve organizacijski enoti, in sicer urad direktorja in oddelek za' finančno
ekonomske zadeve.
Način obračunavanja in plačevanja sredstev v Sklad je, skladno s 5. členom ZSFR, predpisal
minister za gospodarske dejavnosti s prvim in drugim navodilom o načinu obračunavanja in
plačevanja prispevka v Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK (Ur. 1. RS, št. 37/95 in 53/96). Drugo navodilo je, po sprejemu obvezne
razlage 4. člena ZSFR, nadomestilo prvo. S tem navodilom sta bila opredeljena zavezanec za
vplačilo sredstev v Sklad in prejemnik teh sredstev. Prav tako je bil predpisan postopek
sporočanja osnove za določitev prispevka zavezanca in rok ter način nakazila sredstev.
Organi Sklada so bili:
• upravni odbor, kije imel predsednika in štiri člane. Predsednika in dva člana je imenoval
Državni zbor Republike Slovenije, po enega člana pa Vlada Republike Slovenije in
Občina Krško. Predsednik upravnega odbora je bil v revidiranem obdobju Franc Avberšek,
člani pa Branko Jane, Alfred Železnik, Vojko Pšenica in Franc Černelič. Po prenehanju
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delovnega razmerja dotedanjemu direktorju Sklada je bil dne 16.7.1997 za v.d. direktorja
imenovan Franc Avberšek. Za obdobje do imenovanja novega direktorja mu je zamrznila
funkcija predsednika upravnega odbora, obveznosti predsednika pa je v tem obdobju
prevzel dotedanji podpredsednik Branko Jane,
• nadzorni odbor, ki je imel predsednika in devet članov in jih je imenoval Državni zbor
Republike Slovenije. Predsednik nadzornega odbora je bil Peter Žigante, člani pa so bili
Stanko Buser, Breda Gajšek, Jože Muršič, Mauricio Olenik, Hrvoje Oršanič, Valentina
Ratajc, Jože Stibrič, Vlado Verdnik in Marko Žerovnik,
• direktor, ki gaje na predlog upravnega odbora imenovala Vlada Republike Slovenije. Do
15.7.1997 je funkcijo direktorja Sklada opravljal Anton Mustar, naprej pa v.d. direktorja
Franc Avberšek.
Računovodstvo Sklada je v letu 1997 vodila, po pogodbi o vodenju finančno materialnega
poslovanja, družba EKO - Konc &. PARTNER, d.n.o., Sevnica.

I
UGOTOVITVE

1. Ugotovitve revizije za leto 1996
Računsko sodišče Republike Slovenije je za leto 1996 izvedlo revizijo računovodskih
izkazov in v povezavi s tem revizijo pravilnosti porabe sredstev. O računovodskih izkazih
Sklada je Računsko sodišče v izdanem predhodnem poročilu št. 1202-8/97-14 z dne
19.9.1997 izreklo mnenje s pridržkom. Sklad je bil med revizijo v pravdnem postopku z NEK
za terjatve v višini 6.581.636 tisoč SIT inje zanje oblikoval popravek vrednosti terjatev.
Sklad je dne 12.5.1997 z NEK sklenil izvensodno poravnavo. Sklad ni dobil plačanih vseh
terjatev iz naslova prispevkov NEK. Končnega izida pravdnega postopka v času revizije še ni
bilo možno napovedati, prav tako pa je še vedno obstajal dvom o uspešnosti izterjave dolga
od NEK, kar je bilo upoštevano pri oblikovanju mnenja. Računsko sodišče je Skladu
priporočilo, naj preko pristojnega ministrstva poskuša zagotoviti izterjavo prispevkov NEK in
s tem izvajanje ZSFR. To priporočilo je bilo delno uresničeno. Vlada je soglašala z načinom
poravnave zaostalega dolga na način, da NEK del obveznega prispevka nameni za pokrivanje
zaostalih obveznosti.
Na podlagi ugotovitev iz revidiranja pravilnosti porabe sredstev pri poslovanju Sklada je
Računsko sodišče prav tako izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovljeno je bilo, da Sklad pri
razporejanju sredstev za plače, regres in druga nadomestila ni spoštoval določil Zakona o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. 1. RS,
št. 18/94, 13/95 in 36/96 - v nadaljevanju ZRPJZ), na kar ga je usmeijal sklep Vlade
Republike Slovenije in metodologija za ugotavljanje obsega javnih sredstev, do katerih so
upravičene agencije in skladi v lasti Republike Slovenije. Takšno ravnanje je izhajalo iz
nepoznavanja omenjenega sklepa in metodologije, na katera upravni odbor Sklada ni bil
opozorjen. Računsko sodišče je organom upravljanja zato priporočilo, naj poskrbijo za
usklajenost notranjih aktov Sklada z veljavnimi zakoni in predpisi.
96
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Računsko sodišče je prav tako ugotovilo, da so člani upravnega odbora prejemali sejnine
mesečno, kljub temu, da seje niso bile sklicane vsak mesec.
Sklad je za najem garaže, čiščenja poslovnih prostorov in opravljanja finančnih storitev
plačeval več, kot je bilo po oceni revizorjev primerno, zato mu je Računsko sodišče
priporočilo, naj prouči obstoječe pogodbe ter poskuša doseči ugodnejše cene za omenjene
storitve.
Z revizijo za leto 1997 je bilo preverjeno, ali so bile odpravljene nepravilnosti in upoštevana
priporočila iz predhodnega poročila o reviziji za leto 1996. Ugotovljeno je bilo, daje Sklad
do konca leta 1997, oziroma v začetku leta 1998, odpravil večji del nepravilnosti in upošteval
priporočila Računskega sodišča.

2. Računovodske rešitve

Sklad je bil ustanovljen po zakonu, ki je določil pravni status nove pravne osebe, vendar pa
ni določil pravno organizacijske oblike. Zato seje odločil, da bo pri vodenju poslovnih knjig
in sestavljanju računovodskih izkazov upošteval Slovenske računovodske standarde (v
nadaljevanju SRS), da bi čimbolj pregledno in pravilno izkazoval poslovne dogodke in
rezultate poslovanja. Podlage za uporabo takšnih računovodskih rešitev ni imel v nobenem
internem aktu, saj bi po veljavni zakonodaji moral urejati svoje računovodstvo v skladu z
zakonom o računovodstvu. Ne glede na neuporabo teh določil je Računsko sodišče ugotovilo,
da zaradi tega računovodski izkazi Sklada niso bili pomembno nepravilni.
Pri pripravi izkaza stanja na dan 31.12.1997 in pri izdelavi izkaza uspeha za leto 1997 ter v
pojasnilih k obema izkazoma je Sklad uporabil temeljna računovodska načela, kot so časovna
neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost in strogo upoštevanje nastanka poslovnega
dogodka. Oba računovodska izkaza sta bila pripravljena na osnovi izvirnih vrednosti v skladu
s SRS in veljavno zakonodajo.
Osnovna sredstva so bila prikazana po nabavni vrednosti in revalorizirana zadnji dan v letu
1997 s koeficientom rasti cen na drobno. Z revalorizacijo nabavne vrednosti in popravka
vrednosti seje ustrezno povečala knjižna vrednost osnovnih sredstev in popravek vrednosti.
Sklad je amortiziral osnovna sredstva posamično časovno enakomerno.
Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje so bile vrednotene po tržni vrednosti,
izguba vrednosti začetne izkazane vrednosti je bila popravljena v breme odhodkov
financiranja.
Terjatve vseh vrst so bile prvotno izkazane z zneski, ki so izhajali iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da bodo tudi plačani. Ker je obstajala za terjatve do NEK domneva, da ne bodo
poravnane, ali poravnane v rednem roku. je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev.
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3. Računovodski izkazi
3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.1997
V poročilu o opravljeni reviziji je prikazano, daje Sklad konec leta 1997 izkazoval sredstva v
skupni višini 924.732 tisoč SIT. Višino in strukturo sredstev in njihovih virov na dan
31.12.1997 prikazuje naslednja tabela:
Sredstva in njihovi viri

Znesek v 000 SIT
31.12.1997
31.12.1996
924.732
165.198
167.616
43.086
10.714
7.250

Sredstva
Stalna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva

Indeks
97/96
559,8
25,7
67,7
495,4

Dolgoročne finančne naložbe
Gibljiva sredstva
Kratkoročne terjatve iz poslovanja

160.366
757.116
5.654

32.372
122.112
234

Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva

750.809
653
924.732
924.482

71.849

1.045,0

50.029
165.198
165.070

559,8
560,1

Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Preneseni dobiček iz prejšnjih let

165.070
15.516
743.896

Revalorizacijski popravek kapitala
Nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

250

0
0
165.070
128

620,0

450.7
195.3

Povečanje bilančnih postavk v letu 1997 je posledica vplačila sredstev slovenskega dela
prispevka od proizvedene energije NEK, ki gaje NEK redno poravnavala v prvem polletju
1997.

3.1.1. Opredmetena osnovna sredstva
Sklad je v bilanci stanja izkazal opredmetena osnovna sredstva v višini 7.250 tisoč SIT.
Njihova sestava in gibanje v letu 1997 je razvidno iz naslednje tabele:
v 000 SIT
Vozila
Skupaj
Oprema
Preclednica osnovnih sredstev
Nabavna vrednost
4.522
Stanje 01.01.1997
9.374
13.896
*>
*>
0
Povečanja
j
j
425
Revalorizacija
881
1.306
4.947
10.258
15.205
Stanje 31.12.1997
Popravek vrednosti
1.067
3.182
Stanje 01.01.1997
2.115
1.475
4.090
Amortizacija
2.615
242
441
683
Revalorizacija
2.784
7.955
Stanje 31.12.1997
5.171
Neto knjižna vrednost
3.403
10.714
Stanje 1.1. 1997
7.311
2.109
7.250
5.141
Stanje 31.12.1997
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Sklad v letu 1997 ni nabavil nove opreme, ampak jo je le vzdrževal.
3.1.2. Finančne naložbe Sklada
Dolgoročne finančne naložbe je Sklad konec leta 1997 izkazal v višini 160.366 tisoč SIT in
jih je v primerjavi z letom poprej povečal skoraj za petkrat. Njihovo stanje na dan 31.12.1997
je prikazano v naslednji tabeli:
v 000 SIT
Dolgoročne finančne naložbe
Obveznice RS 1
Obveznice RS 2
Obveznice RS 151095 - 1
Dolgoročni depoziti
Skupaj

1997
0
7.302
43.564

1996
140
24.900

109.500
160.366

0
32.372

7.332

Dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje je Sklad vrednotil po tržni vrednosti konec
leta 1997, zato je zmanjšal vrednost RS 2 za 30 tisoč SIT ter povečal vrednost RS 1 za 3.562
tisoč SIT. Iz poslovanja z dolgoročnimi depoziti je bilo razvidno, da je Sklad porazdelil
prosta sredstva po poslovnih bankah na območju svojega poslovanja in njihovih matičnih
enot glede na depozitne pogoje z rokom vezave od 13 do 24 mesecev.
Kratkoročne finančne naložbe so bile izkazane v višini 750.809 tisoč SIT in so se v
primerjavi z letom poprej izredno povečale. Kratkoročna sredstva je Sklad deponiral
predvsem v Novi KBM, d.d., Podružnica Brežice in sicer v višini 29.048 tisoč SIT. V letu
1997 je Sklad posojal svoja začasno prosta sredstva tudi Zakladnici Ministrstva za finance.
v 000 SIT
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročni depoziti
Zadolžnica Ministrstva za finance
Skupaj

1997

1996

41.809
709.000

71.849
0

750.809

71.849

Sklad je za ta sredstva prejel zadolžnice.
3.1.3. Terjatv e iz poslovanja
V bilanci stanja je Sklad konec leta 1997 izkazal za 5.654 tisoč SIT kratkoročnih terjatev iz
poslovanja, in sicer:
Vrste terjatev

Znesek v 000 SIT

Terjatve do bank iz naslova obresti
Sredstva namenjena za nakup vrednostnih papirjev
Terjatve do kupcev v državi
Terjatve do NEK na podlaei zakona
Popravek vrednosti terjatev do NEK po zakonu
Skupaj
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4.971
664
19
2.465.792
(2.465.792)
5.654
poročevalec, št. 63

Za sredstva, začasno deponirana pri bankah in pri Zakladnici, so bile konec leta obračunane
obresti v skupni višini 4.971 tisoč SIT, od česar je največji del odpadel na obresti iz naslova
deponiranih sredstev pri Zakladnici in pri Novi KBM, d.d., Maribor.
Sklad je med terjatvami evidentiral tudi terjatve do NEK za obvezne prispevke za
financiranje razgradnje NEK po 4. členu ZSFR. Zavezanec za obračun in plačilo sredstev je
bila NEK, ki bi morala vplačevati sredstva redno vsak mesec, vendar je z mesecem julijem
prenehala plačevati tudi tisti del prispevka za financiranje razgradnje NEK, ki ga je sicer v
letu 1997 do tedaj plačevala za slovenski del porabljene električne energije. Do tega datuma
je NEK poravnala 682.543 tisoč SIT prispevka za financiranje razgradnje NEK, vendar je
ostala dolžna še 577.289 tisoč SIT prispevka za leto 1997.
NEK je v letu 1997 prav tako poravnala le manjši del obveznosti, ki so nastale po
medsebojnem sporazumu o poravnavanju obveznosti, ki so ostale neplačane v letu 1996 v
znesku. 6.581.636 tisoč SIT. Po sklenjeni izvensodni poravnavi je Sklad dne 12.5.1997 ta
sredstva prenesel na dolgoročne terjatve skupaj z oblikovanim popravkom vrednosti. Plačilo
obveznosti po poravnavi je bilo izvršeno v višini 16.235 tisoč SIT, kar je le 8 % nastale letne
obveznosti v znesku 201.167 tisoč SIT. Neporavnane pa so ostale tudi obračunane zamudne
obresti v višini 51.687 tisoč SIT, saj bi morala NEK vplačevati prispevke že od ustanovitve
Sklada dalje.
Za hrvaški del porabljene električne energije pa NEK ni poravnala nobenega zneska, tako so
iz naslova prispevka za financiranje razgradnje NEK ostale odprte terjatve v višini 1.651.883
tisoč SIT.
Zaradi neplačevknja obveznega prispevka za financiranje razgradnje NEK, kakor tudi zaradi
neplačevanja dela prispevka, dogovorjenega z izvensodno poravnavo z dne 12.5.1997 ter
verjetnosti, da bo potrebno odprte terjatve poravnati s posebnim dogovorom, je Sklad v letu
1997 oblikoval popravek vrednosti v višini 2.465.792 tisoč SIT
Konec leta 1997 je Sklad izkazoval stanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja v višini
6.179.301 tisoč SIT. Te terjatve so predstavljale prenešena sredstva po izvensodni poravnavi,
ki se bodo do dokončnega plačila pokrivala iz dela cene k\Vh proizvedene električne'energije.
Oblikovani popravek vrednosti je bil zmanjšan za terjatve, ki so zapadle v plačilo v letu 1997
v višini 402.334 tisoč SIT.

3.1.4. Osnovni kapital in preneseni dobiček preteklih let
Ker je bil Sklad ustanovljen po ZSFR in registriran na sodišču brez osnovnega kapitala, je bil
ves presežek prihodkov nad odhodki leta 1996 v višini 165.070 tisoč SIT prikazan kot
prenešeni dobiček preteklih let. Sklad je v skladu z računovodskimi načeli ohranitve
vrednosti kapitala revaloriziral prenešeni dobiček, preteklega leta s stopnjo porasta
maloprodajnih cen, t. j. 1,094 in oblikoval revalorizacijski popravek kapitala v višini 15.516
tisoč SIT. Presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letuje znašal 743.896 tisoč SIT.
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3.2. Izkaz uspeha za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.1997
Za leto 1997 je Sklad izkazal prihodke v skupni višini 3.260.S04 tisoč SIT in odhodke v
višini 2.516.908 tisoč SIT.
Prihodki in odhodki
Čisti prihodki od NEK po zakonu

1997
2.519.664
2.519.664
7.941

Kosmati donos iz poslovanja
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Odpisi obratnih sredstev
Drugi odhodki poslovanja

23.788
4.321
2.465.792
180

Dobiček iz poslovanja

17.642

Prihodki od obresti in drugi prihodki financiranja
Stroški obresti in drugi odhodki financiranja
Dobiček iz rednega poslovanja
Izredni prihodki
Celotni dobiček
Čisti dobiček poslovnega leta

336.492
14.886
339.248
404.64S
743.896
743.896

v 000 SIT
1996
5.289.517
5.289.517
6.604
27.477
3.182
6.581.636
480
(1.329.862)
1.495.611
688
165.061
9
165.070
165.070

Čisti dobiček Sklada je bil za leto 1997 v primerjavi z letom poprej večji za 578.826 tisoč SIT
oziroma za 3,5 krat. Ker gre za osebo javnega prava, ki bi praviloma morala evidentirati in
izkazovati poslovne dogodke v skladu z zakonom o računovodstvu, v primeru Sklada
razumemo čisti dobiček kot presežek prihodkov nad odhodki.
3.2.1. Prihodki
Konec leta 1997 je Sklad izkazoval prihodke v. višini 2.519.664 tisoč SIT iz obračunanih
prispevkov sredstev po zakonu za leto 1997. Obračun je temeljil na podatkih, ki jih je o
proizvedeni električni energiji posredovala NEK, za kar je Sklad izkazal terjatev v višini 0,61
SIT/k\Vh za čas proizvodnje od 1.12.1996 do 24.4.1997 in v višini 0,462 SIT/k\Vh za
proizvedeno električno energijo v času od 24.4.1997 do 30.11.1997. Podlaga za tako
izkazovanje terjatev sta bila sklepa Vlade Republike Slovenije št. 315-03/97-4(n) in št. 40006/97-3(n), oba z dne 24.4.1997. Od tega zneska je bilo poravnanih le del obveznosti NEK za
slovenski del energije. Vse ostale obveznosti pa so ostale neporavnane.
Tako je ostalo neporavnanih za 2.465.792 tisoč SIT obveznosti za plačilo prispevka, in sicer:
• za slovenski del 813.909 tisoč SIT in
• za hrvaški del 1.651.883 tisoč SIT.
Za neporavnane obveznosti, tako za redni prispevek za financiranje razgradnje NEK, kot za
poravnavo teh prispevkov do konca leta 1996. so bile obračunane zamudne obresti v višini
242.571 tisoč SIT.
Sklad in NEK sta dne 15.4.1998 sklenila delno izvensodno poravnavo, in sicer sta se
dogovorila, da odobri Sklad dolgoročni odlog plačila zapadlih obveznosti iz leta 1997, ki
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ustreza višini obveznosti na osnovi proizvedene električne energije za Slovenijo v višini
S13.90S tisoč SIT. Poplačilo se bo izvršilo v 24 mesecih z obrestno mero, ki je določena z
medbančnim sporazumom o določanju zgornje meje pasivnih obrestnih mer v bankah in
hranilnicah inje znašala na dan sklenitve delne izvensodne poravnave TOM + 5 % fiksno.
V letu 1998 je NEK redno vplačevala prispevek za financiranje razgradnje NEK za slovenski
del proizvedene energije, poravnala pa je tudi zapadli delež dolga iz poravnave 12.5.1997 za
slovenski del proizvedene energije. Po stanju 15.5.1998 izkazuje Sklad terjatev do NEK za
hrvaški del energije v višini 2.005.126 tisoč SIT.
Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja za leto 1997 so bili izkazani v znesku
336.492 tisoč SIT in so se nanašali na:
- obračunane zamudne obresti NEK
- prejete obresti od finančnih naložb
- pozitivne razlike iz naložb v vrednostne papirje

242.572 tisoč SIT
90.35S tisoč SIT
3.562 tisoč SIT

V letu 1997 je Sklad med prihodki izkazal tudi izredne prihodke iz prejšnjih let v višini
404.64S tisoč SIT. Največji delež izrednih prihodkov predstavlja zmanjšani popravek
dolgoročnih terjatev do NEK, in sicer za terjatve, ki so zapadle v plačilo po izvensodni
poravnavi v letu 1997 v višini 402.334 tisoč SIT. Ostali del izrednih prihodkov se nanaša na
stroške sodnih taks pri tožbi s Skladom v višini 480 tisoč SIT, ki jih je NEK povrnil Skladu,
ter na znesek v višini 1.765 tisoč SIT, ki gaje Davčna uprava Republike Slovenije vrnila
Skladu iz naslova preveč odvedenih davkov in prispevkov.

3.2.2. Odhodki
V letu 1997 je Sklad izkazal za 2.516.90S tisoč SIT odhodkov, ki so jih oblikovali naslednji
zneski:
Znesek V 000 SIT
1996

Vrsta odho,dka

1997

601 7.340
2.465.792
4.321

Stroški materiala
Stroški storitev
Odpisi obratnih sredstev
Amortizacija

23.788
180

Stroški dela
Ostali stroški
Stroški obresti in druci odhodki financiranja
Skupaj

14.836
2.516.90S

S48
5.756
6.581.636
3.182
27.477
480
6S8
6.620.067

Med odhodki Sklada se še vedno kot največji odhodek pojavlja odpis terjatev iz neplačanih
obveznosti NEK, ki je v letu 1997 predstavljal kar 9S % vseh odhodkov. Revalorizacijski
primanjkljaj v višini 14.663 tisoč SIT ni mogel biti pokrit iz revalorizacijskih prihodkov, ker
je bil za terjatve oblikovan popravek vrednosti.
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3.2.2.1. Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev so bili za leto 1997 izkazani v višini 7.941 tisoč SIT in so se
nanašali predvsem na naslednje stroške:
Vrsta stroškov
Stroški materiala
Najemnine
Vzdrževanje
Intelektualne storitve
Zavarovalne premije
Stroški plačilnega prometa
Druae storitve
Skupaj

Znesek v 000 SIT
601
1.967
1.131
945
400
200
2.697
7.941

Med stroški so predstavljali pomemben delež stroški najemnin, vzdrževanja in stroški drugih
storitev.
a) Stroški najemnin
Stroški najemnin v višini 1.858 tisoč SIT so se nanašali na najemnine poslovnih prostorov, ki
jih je Sklad najel od Občine Krško. Po najemni pogodbi, kije veljala od 17.1.1996, je bila
osnova za mesečni izračun najemnine 15,16 DEM na m' v tolarski protivrednosti na dan
sklenitve pogodbe oz. 127.901 SIT v decembru 1995. Najemnina se je spreminjala mesečno z
indeksom rasti cen na drobno.
Poslovni prostori so obsegali 95.92 m% sam Sklad je uporabljal 71,78 m2, ostale prostore pa
je imel v souporabi. Za prostore, ki jih je uporabljal samo Sklad, seje pri izračunu najemnine
upoštevala polna cena za m*, za prostore v souporabi pa polovična kvadratura teh prostorov.
Sklad je imel za vozilo, ki ga je po pogodbi uporabljal direktor, najeto garaže s skupno
površino 20 m2. Najemna pogodba je bila sklenjena za obdobje od 15.3.1996 do '.15.9.1997,
najemnina pa je znašala 9,4 DEM za m' in je bila ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe
plačana vnaprej za celoten čas najema. Plačilo najemnine do 15.3.1997 je bilo izvršeno že v
letu 1996. Za obdobje od 16.3.1997 do 15.9.1997 je najemnina znašala 103.031.52 SIT.
Računsko sodišče je z revizijo za leto 1996 Skladu očitalo, da so stroški najema garaže
previsoki. Sklad zato ob preteku pogodbe 15.9.1997 te ni več podaljšal, ampak je v decembru
najel občinski parkirni prostor po ceni 1.197.00 SIT mesečno.
b) Stroški drugih storitev
Stroški drugih storitev so v letu 1997 znašali skupno 2.697 tisoč SIT in so se nanašali na
naslednje storitve:
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Vrsta storitev

Znesek v 000 SIT
844

Finančne storitve
Stroški odvetniških storitev
Objava razpisov
Čiščenje poslovnih prostorov
Prevozne storitve
Reklama in propaganda
Ostale storitve
Skupaj

522
228
166
143
136
658
2.697

Stroški finančnih in odvetniških storitev ter stroški za čiščenje poslovnih prostorov so skupaj
znašali 1.532 tisoč SIT, oz. 56,8 % stroškov drugih storitev.
Stroški finančnih storitev
Računovodstvo Sklada je v letu 1997 vodilo podjetje EKO-Konc & Partner, d.n.o., Sevnica.
Pogodba o vodenju knjigovodstva je bila s tem podjetjem sklenjena 15.1.1996 ter dne
30.1.1997 podaljšana za eno leto. Mesečno plačilo za opravljanje storitev je bilo dogovorjeno
v višini 700 DEM neto v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije. Čeprav
se je v tem obdobju zmanjšal obseg storitev, ki jih je podjetje opravljalo za Sklad, je cena
storitev ostala nespremenjena. Sklad je upošteval mnenje Računskega sodišča iz predhodnega
poročila o reviziji za leto 1996, daje bilo izplačevanje enakega zneska za zmanjšan obseg
storitev neupravičeno.
Dne 4.11.1997 je bil sklenjen aneks k pogodbi o vodenju knjigovodstva za Sklad. Z njim je
bilo dogovorjeno opravljanje le tistih storitev, za katere Sklad ni imel zagotovljene
računalniške podpore. Mesečno plačilo knjigovodskih storitev je znašalo 395 DEM v tolarski
protivrednosti.
Zaradi še vedno časovno neenakomernega priliva sredstev in upravljanja s temi sredstvi je
Sklad ocenil, da lahko računovodsko evidentiranje in nadziranje opravlja sam, zato je dne
1.2.1998 prekinil pogodbo s podjetjem EKO-Konc & Partner, d.n.o., Sevnica.
Stroški odvetniških storitev
Sklad je za odvetniške storitve izkazal stroške v višini 522 tisoč SIT. Tudi v letu 1997 je te
storitve za Sklad opravljal odvetnik B.K. iz Krškega, s katerim je bila sklenjena pogodba in
dogovorjeno plačilo v obliki mesečnega pavšala.
Stroški čiščenja
Čiščenje poslovnih prostorov je za Sklad opravljalo podjetje Fofo, d.o.o., Sevnica. Višina
plačila je bila 22.523 SIT mesečno, kar je znašalo 234.S0 SIT za ni2. Računsko sodišče je v
reviziji za leto 1996 podalo mnenje, daje cena za te storitve presegala tržno ceno. Sklad je
zaradi tega dne 6.4.1998 z omenjenim podjetjem sklenil pogodbo, s katero je časovno
prerazporedil posamezne storitve čiščenja. S pogodbo je bila dogovorjena cena čiščenja v
višini 12.780,00 SIT mesečno.
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3.2.2.2. Stroški dela
V letu 1997 je Sklad izkazal stroške dela v višini 23.788 tisoč SIT, in sicer:
Vrsta stroškov
Plače in nadomestila
Stroški po pogodbah o delu
Drugi stroški dela
Skupaj

Znesek v 000 SIT
15.726
6.815
1.247
23.788

Stroški dela so se glede na preteklo leto zmanjšali za 13 %.
a) Stroški plač in nadomestil
Sklad je v letu 1997 izkazal stroške plač in nadomestil v višini 15.726 tisoč SIT.
Pogodba o redni zaposlitvi je bila z direktorjem sklenjena 11.12.1995 in je določala njegovo
neto plačo v višini 302.386,00 SIT mesečno, ki seje vsake tri mesece povečevala v skladu z
rastjo drobnoprodajnih cen za zadnje tromesečje. Ta znesek se je še povečal za dodatek za
delovno dobo.
Vlada je s sklepom (št. 113-02/93-7/23-8 z dne 04.08.1994) določila, da se sredstva za plače
poslovodnih delavcev, vodilnih delavcev in ostalih zaposlenih v skladih, ki so v lasti
Republike Slovenije, zagotavljajo v obsegu in po merilih Zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. 1. RS, št. 18/94, 13/5 in 36/96
i- v nadaljevanju ZRPJZ). Sklep vlade je Računsko sodišče upoštevalo pri presoji pravilnosti
kot odločitev organa, ki izvršuje ustanoviteljske pravice in dolžnosti v Skladu. Vlada je prav
tako predpisala metodologijo za ugotavljanje obsega javnih sredstev, do katerih so upravičene
omenjene agencije in skladi. V skladu z omenjeno metodologijo so se za bruto plače
poslovodnih delavcev zagotavljala sredstva v višini 90 % bruto plače ministra, za bruto plače
vodilnih delavcev sredstva v višini osnovnih bruto plač višjih upravnih delavcev v
republiških upravnih organih, za ostale zaposlene pa v obsegu, ki ustreza osnovnim bruto
plačam delavcev, ki so v republiških upravnih organih zaposleni na delovnih mestih podobne
stopnje zahtevnosti.
Računsko sodišče je v reviziji za leto 1996 ugotovilo, da plača direktorja Sklada ni bila
usklajena z omenjeno metodologijo inje presegala dovoljeni obseg sredstev. V letu 1997 je
bila direktorju obračunana plača na enak način kot v letu 1996. Dne 15.7.1997 je direktorju
prenehalo delovno razmerje na Skladu. Za obdobje od 1.1. do 15.7.1997 je prejel bruto plačo
v skupnem znesku 4.931.841,10 SIT. Osnovna plača direktoija v tem obdobju po posameznih
mesecih ni presegla 90 % bruto plače ministra za gospodarske dejavnosti. Poleg osnovne
plače je direktor na podlagi sklepa 17. seje upravnega odbora z dne 19.5.1997 prejel tudi
stimulativni del plače za prvo polletje leta 1997, in sicer v višini 5/6 bruto plače v mesecu
maju oziroma 648.060,10 SIT bruto. Celoten obseg izplačanih sredstev za plačo je zaradi tega
presegal obseg dovoljenih sredstev za 4S2.674,36 SIT oziroma za 10 %. Sklad je dolžan
izterjati preveč izplačana sredstva za plačo od takratnega direktorja.
Dne 22.5.1997 je Vlada Republike Slovenije sprejela nov Sklep o kriterijih za sklepanje
pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij in skladov, katerih ustanovitelj je
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Republika Slovenija (Ur. 1. RS, št. 33/97). S tem sklepom je določila, da osnovna plača
direktorjev znaša najmanj 50 % in največ 90 % plače ministra, pristojnega za področje, brez
dodatka za delovno dobo. Že sklenjene pogodbe je bilo treba uskladiti z določbami tega
sklepa in o njihovi ustreznosti pridobiti mnenje ministra, pristojnega za področje.
!
Ker je direktor dne 15.7.1997 prekinil delovno razmerje na Skladu, pogodba o zaposlitvi
direktorja ni bila usklajena z zgoraj omenjenim sklepom. Upravni odbor Sklada, kljub
razpisu, ni imenoval novega direktorja, ker je bil razpis neuspešen, zato je bil na mesto v.d.
direktorja imenovan predsednik upravnega odbora. Ob sklenitvi pogodbe o delu je bilo
dogovorjeno plačilo v višini 60 % od zneska 797.000,00 SIT, kar je bila v mesecu juliju 1997
bruto plača pristojnega ministra. V.d. direktorja je v obdobju od 16.7. do 31.12.1997 prejel
nagrado v višini 2.640.495",65 SIT. Direktorju so bili poleg nagrade obračunani tudi potni
stroški. S tem je bil upoštevan sklep Vlade Republike Slovenije in odpravljene nepravilnosti
pri izplačilu nagrade direktorju.
V letu 1997 so bile na Skladu poleg direktorja zaposlene tri delavke. Osnovne plače
zaposlenih je določal Pravilnik Sklada o notranji organizaciji in sistemizaciji ter vrednotenju
delovnih mest v službah Sklada.
Z revizijo za leto 1996 je bilo ugotovljeno, da se je osnovna plača zaposlenim vsak mesec
povečala za dodatek za delovno dobo, del plače za delovno uspešnost v višini 20 % in
dodatek zaradi omejitvene konkurenčne klavzule v višini 15%, ki je bil opredeljen v 18.
členu pravilnika. Na ta načinje obseg sredstev za delovno uspešnost presegal 3 % sredstev za
osnovne plače, ki ga določa ZRPJZ. Dodatek za delovno uspešnost je bil pri tem obračunan
na osnovo, kije vključevala dodatek k plači za delovno dobo, kar ni bilo pravilno. Prav tako
je Računsko sodišče podalo mnenje, da je bilo izplačevanje dodatka zaradi omejitvene
konkurenčne klavzule v višini 15 % neustrezno. Izplačevanje omenjenega dodatka ni bilo v
skladu z Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, kijih imenuje Vlada
Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih
organih in upravnih enotah, po kateri ta dodatek pripada samo zaposlenim na delovnih mestih
višjih upravnih delavcev.
Z revizijo za leto 1997 je bilo ugotovljeno, daje upravni odbor na 22. seji sprejel sklep, s
katerim je od oktobra dalje uskladil obračun dela plače za delovno uspešnost zaposlenih s
sklepom vlade. Vendar Sklad ni v celoti upošteval priporočil Računskega sodišča inje tudi v
letu 1997 nepravilno obračunaval dodatek za delovno uspešnost. Dodatek ni bil obračunan na
pravilno osnovo, saj je le-ta vključevala dodatek k plači za delovno dobo. Podlaga za takšen
način obračuna dodatka za delovno uspešnost zaposlenih je bil veljaven pravilnik o notranji
organizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih mest v službah Sklada. Upravni
odbor Sklada je dne 1.6.1998 sprejel nov pravilnik o notranji organizaciji in delu,
sistemizaciji ter vrednotenju delovnih mest v službah Sklada s katerim je uskladil obračun
dela plače za delovno uspešnost zaposlenih z določili ZRPJZ in s tem upošteval priporočila
Računskega sodišča v celoti.
Dodatek zaradi omejitvene konkurenčne klavzule so zaposleni prejemali do konca leta 1997,
saj je bil ta opredeljen v statutu Sklada. Upravni odbor je na svoji 23. seji dne 13.10.1997
sprejel ustrezne spremembe statuta, h katerim je dne 27.11.1997 izdala soglasje Vlada
Republike Slovenije (sklep št. 400-06/97-53 N). Na podlagi sprememb statuta je bila klavzula
s 1.1.199S ukinjena dvema zaposlenima, en zaposlen pa je dodatek ohranil, saj je delovno
mesto ustrezalo statusu višjega upravnega delavca.
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Vlada je dne 17.4.1997 sprejela sklep, s katerim je določila, da se v javnih podjetjih,
agencijah in skladih, katerih edini ustanovitelj, večinski delničar ali družbenik je Republika
Slovenija, regres za letni dopust ne izplača pred mesecem julijem, izplača pa se v višini,
določeni v kolektivni pogodbi. Sklad je že pred sprejemom tega sklepa dne 24.3.1997 trem
zaposlenim izplačal regres za letni dopust v višini 102.000,00 SIT bruto na zaposlenega. O
tem je z dopisom dne 23.4.1997 tudi poročal Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in
navedel nekatere izmed razlogov za tako zgodnje izplačilo akontacij regresa za letni dopust.
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur. 1. RS, št. 37/97), ki je začel
veljati 21.6.1997, je opredelil, da kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti velja tudi
za agencije in sklade, ki so v lasti Republike Slovenije. Z njim je bila določena tudi višina
regresa za letni dopust za leto 1997, in sicer kot dvakratni znesek izhodiščne plače za prvi
tarifni razred v mesecu, v katerem se je regres izplačal. Zaposlenim, katerih povprečna
mesečna bruto plača za polni delovni čas za obdobje april - junij 1997 ni presegla
110.000,00 SIT, je pripadal regres v višini 102.000,00 SIT. Pri izplačilu regresa za letni
dopust naknadno še enemu zaposlenemu dne 31.7.1997, je bilo to določilo upoštevano.
Zaposlenemu je bil obračunan regres v bruto višini 76.508,00 SIT.
b) Stroški po pogodbah o delu
V letu 1997 so znašala izplačila po pogodbah o delu 6.815 tisoč SIT in so se nanašala na
stroške za plačilo sejnin in potnih stroškov članov upravnega in nadzornega odbora in na
izplačila nagrad v.d. direktorja v višini 2.817 tisoč SIT.
Minister za gospodarske dejavnosti je dne 3.10.1995 skladom posredoval priporočilo za
določitev sejnine za delo v upravnih odborih javnih podjetij v elektrogospodarstvu. Na
podlagi tega priporočila je bila na 6. seji upravnega odbora Sklada dne 9.11.1995 s sklepom
določena višina sejnin za predsednika in člane upravnega in nadzornega odbora, in sicer za
predsednika v višini 30 % povprečne bruto plače v podjetjih elektrogospodarstva Slovenije v
preteklem mesecu in za člane 20 % bruto plače. Sklad je na enak način obračunaval sejnine
tudi v letu 1996 in 1997, kar je pomenilo, da so bile članom upravnega odbora sejnine
izplačane vsak mesec, ne glede na to, ali so seje dejansko bile, kar pa je bilo v nasprotju s 17.
členom statuta Sklada.
Upravni odbor se je v letu 1997 sestal na trinajstih sejah. Vse do septembra 1997 so člani
upravnega odbora prejemali sejnino enkrat mesečno, ne glede na to, ali je bila seja večkrat v
mesecu ali pa je sploh ni bilo. Za obdobje od januarja do septembra 1997 je bil narejen
poračun sejnin, s katerim so uskladili plačila sejnin tako, da so člani upravnega odbora prejeli
sejnine le za vsako sklicano sejo. Prav tako je Sklad pri Davčni upravi Republike Slovenije
zahteval povračilo preplačila posebnega davka na določene prejemke in prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skladu je bil za leta 1996 in 1997, v skladu z
obračunom, povrnjen znesek v skupni višini 2.415 tisoč SIT.
Nadzorni odbor seje v letu 1997 sestal dvakrat, in sicer v marcu in novembru. Predsednik in
prisotni člani odbora so za obe seji prejeli sejnine in potne stroške. Za sejo, ki jo je imel Sklad
v Ljubljani, je bila nekaterim članom izplačana tudi dnevnica, kar ni bilo pravilno. Na podlagi
sklepa 23. seje upravnega odbora in spremenjenih določil Statuta Sklada je bila predsedniku
nadzornega odbora izplačana tudi tretjina sejnine za udeležbo na šestih sejah upravnega
odbora in stroški za ostala opravila v zvezi z delom za Sklad, skupaj 175.741,40 SIT.
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c) Drugi stroški dela
Druge stroške dela v višini 1.247 tisoč SIT so predstavljali stroški prehrane in prevoza na
delo ter obračunana boniteta. Stroške so obračunavali po dejansko prisotnih dnevih na delu.

3.2.2.3. Drugi odhodki poslovanja in odpisi obratnih sredstev
V letu 1997 je Sklad oblikoval popravke vrednosti terjatev do NEK v višini 2.465.792 tisoč
SIT. Drugi odhodki poslovanja so predstavljali odhodke za obresti pri nakupu vrednostnih
papirjev, glede na ločeno izkazovanje obresti do zapadlosti, v višini 223 tisoč SIT.

4. Izvajanje zakona o strukturi naložb

Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij (Ur. 1. RS, št. 71/93) je v 2. členu zavezal Sklad, da ima za zagotavljanje varnosti
svojega poslovanja 30 % finančnih naložb v obliki vrednostnih papirjev, ki jih je izdala
oziroma zanje jamči Republika Slovenija.
Konec leta 1997 je imel Sklad 850.053 tisoč SIT likvidnostnih presežkov vloženih v državne
vrednostne papirje in depozite pri bankah, ki so osnova za določitev naložb po zakonu.
Izvajanje zgoraj navedenega zakona je spremljalo Ministrstvo za finance, Sektor za
upravljanje in privatizacijo državnega premoženja, od katerega je Računsko sodišče pridobilo
podatke o izpolnjevanju zakonskih obveznosti javnih zavodov in skladov.
Iz zadnjega pregleda finančnih naložb in stanja naložb v državne vrednostne papirje, v
revidiranem poslovnem letu, ki je bil izdelan po stanju na dan 15.12.1997, je bilo razvidno,
daje imel Sklad v državnih vrednostnih papirjih naložbo v višini 756.379 tisoč SIT, kar je za
197 % več kot je od Sklada zahteval zakon.

II
MNENJE

1. O računovodskih izkazih Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki jih sestavljajo izkaz stanja na dan
31.12.1997 in izkaz uspeha za leto 1997, izreka Računsko sodišče mnenje s pridržkom.
Obrazložitev:
Sklad je za neporavnane terjatve do NEK za obvezne prispevke po 4. členu ZSFR ter za
terjatve, ki so nastale po medsebojnem sporazumu o poravnavanju obveznosti za leto
1996 in za zamudne obresti, oblikoval popravek vrednosti terjatev v višini 2.465.792 tisoč
SIT. Ker še vedno obstaja dvom o uspešnosti poplačila vseh zapadlih obveznosti oziroma
izvensodne poravnave, je to revizija upoštevala pri oblikovanju mnenja.
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Razen, ko gre za morebitne vplive popravkov, ki bi bili potrebni, če bi negotovost iz
prejšnjega odstavka bila-znana, podajajo revidirani računovodski izkazi resnično in
pošteno sliko finančnega stanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK na dan 31.12.1997 in izidov
njegovega poslovanja v letu, ki se končuje 31.12.1997.
2. Na podlagi ugotovitev iz revidiranja zakonitosti, pravilnosti in primernosti porabe sredstev
pri poslovanju Sklada izreka Računsko sodišče pozitivno mnenje.

Pravni pouk: Zoper to predhodno poročilo je po prvem odstavku 24. člena Zakona o
Računskem sodišču možno vložiti pripombe. Pripombe se posredujejo pisno
v roku 15 dni od dneva vročitve na Računsko sodišče Republike Slovenije,

Vročiti:
- Sklad za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK,
CKŽ 59, 8270 Krško,
- Upravni odbor Sklada,
- Nadzorni odbor Sklada
- Arhiv, tu.
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Uporabljena pravna podlaga
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•

•
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•

•
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•

Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 20/95)
Zakon o Računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94)
Zakon o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. 1. RS, št. 75/94) - ZSFR
Statut Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
Pravilnik Sklada o notranji organizaciji in delu, sistemizaciji ter vrednotenju delovnih mest
v službah Sklada,
Poslovnik o delu upravnega odbora Sklada
Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev Sklada
Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka v Sklad za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. 1. RS,, št. 37/95 in
53/96).
Odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. 1. RS, št.
28/93, 19/94)
Zakon o javnih naročilih (Ur. 1. RS, št. 24/97)
Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij (Ur. 1. RS, št. 71/93)
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Ur. 1. RS, št. 18/94, 13/95 in 36/96) - ZRPJZ
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada
Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih
organih in upravnih enotah (Ur. 1. RS, št. 82/94)
Zakon o izvajanju socialnega sporazuma za leto 1996 (Ur. 1. RS, št. 34/96)
Metodologija za ugotavljanje obsega javnih sredstev, do katerih so upravičene agencije in
skladi, ki so v lasti Republike Slovenije
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur. 1. RS/I, št. 18/91, Ur. 1. RS, št.
53/92, 13/93, 34/93, 12/94, 27/94, 15/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96,
37/96, 56/96, 1/97 19/97 in 37/97) - KPND
sklep vlade o kriterijih za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih podjetij, agencij
in skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (Ur. 1. RS, št. 33/97)
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Ur. 1. RS, št. 72/93, 22/94, 45/95 in
12/96)
sklepi in navodila vlade in ministrstev RS
drugi predpisi

\
poročevalec, št. 63

110

29. oktober 1998

KAZALO

UVOD
Predstavitev revidirane osebe

I UGOTOVITVE
1. Ugotovitve revizije za leto 1996
2. Računovodske rešitve
3. Računovodski izkazi
3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.1997
3.1.1. Opredmetena osnovna sredstva
3.1.2. Finančne naložbe Sklada
3.1.3. Terjatve iz poslovanja
3.1.4. Osnovni kapital in preneseni dobiček preteklih let
3.2. Izkaz uspeha za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.1997
3.2.1. Prihodki
3.2.2. Odhodki
3.2.2.1. Stroški materiala in storitev
a. Stroški najemnin
b. Stroški drugih storitev
Stroški finančnih storitev
Stroški odvetniških storitev
Stroški čiščenja
3.2.2.2. Stroški dela
a. Stroški plač in nadomestil
b. Stroški po pogodbah o delu
c. Drugi stroški dela
3.2.2.3. Drugi odhodki poslovanja in odpisi obratnih sredstev,
4. Izvajanje zakona o strukturi naložb

II MNENJE
I
Uporabljena pravna podlaga

111

poročevalec, št. 63

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK
Štev.: BJ/MŠ-112/98
Datum: 27.02.1998

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20
1000 Ljubljana
Predsednik nadzornega odbora
Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje RAO iz NEK
gospod Peter ŽIGANTE

Zadeva: POROČILO O POSLOVANJU SKLADA v letii 1997

I. Splošno
Delo Sklada je tudi v letu 1997 temeljilo na določbah zakona o Skladu za financiranje
razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, katerega je 22. novembra
1994 sprejel Državni zbor Republike Slovenije (Ur. list RS štev 75/94) ter statuta Sklada
katerega je upravni odbor Sklada sprejel na svoji 4. seji dne 08.09.95, Vlada RS je nanj dala
soglasje na seji dne 12.10.95 in spremembah statuta katere je upravni odbor Sklada Sklada
sprejel na svoji 23. seji dne 13.10.97, Vlada RS pa je nanje dala soglasje dne 27.11.97..
Zaradi neizvajanja zakonske obveze plačevanja prispevka le Sklad zoper NEK že v mesecu
avgustu leta 1996 vložil tožbo.
10.01.97 je Sklad prejel priporočilo ministra za gospodarske dejavnosti g. M. Dragonje, da
naj se narok za glavno obravnavo, ki bi morala potekati 14.1.97, v dogovoru z NEK preloži,
sporno razmerje pa reši s podpisom ustrezne izvensodne poravnave. Dne 14.1.97 je
obravnava pri Okrožnem sodišču v Krškem sicer potekala (tožbeni znesek 6.278.525.160,90
SIT), NEK je predlagala preložitev obravnave zaradi izvensodne poravnave, ki jo pripravlja
-Vlada RS. Obravnava je bila preložena na 25.02.97, kasneje na 27.5.97 iz razloga, ker do
prvotnega datuma še ni bila konstituirana Vlada RS, ki bi morala sprejeti ustrezen sklep o
načinu izvensodne poravnave. Ker sta dne 12.5.97 Sklad in NEK podpisala izvensodno
poravnavo v višini 6.581.635.943,50 SIT (vlada je izdala sklep, da se strinja z načinom
poravnave dne 24.4.97), je Sklad pri Okrožnem sodišču v Krškem umaknil tožbo.
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12.5.97 je bila torej podpisana izvensodna poravnava, v zvezi z njo pa naj navedemo dva
sklepa Vlade RS. ki sta bila sprejeta na 10. seii vlade dne 24. aprila 97. in sicer
• sklep štev. 315-03/97-4(N):
» Vlada Republike Slovenije je sprejela dopolnilo k sklepu o planu razgradnje NEK
(212. seja Vlade RS z dne 12.9.96) tako, da NEK vplačuje v Sklad 0,462 tolarja za
vsako kWh proizvedeno v NEK, kar ustreza srednjemu scenariju programa
razgradnje NEK.«
•

sklep štev. 400-06/97-3(N):
»Vlada Republike Slovenije soglaša z načinom izvensodne poravnave med NEK
in Skladom na tak način, da do poplačila dolga za leto 1995 in leto 1996 NEK
plačuje Skladu še nadalje prispevke po 0,61 tolarja za kWh.«

Kljub zakonski obvezi in določbam izvensodne poravnave je NEK nakazovala prispevek
Skladu le v prvi polovici lanskega leta.
Skupno nakazilo NEK Skladu v letu 1997
(vključujoč plač. po izvensodni poravnavi)

698.778.210.50 SIT

Znesek, ki bi ga NEK morala nakazati Skladu
v letu 1997 (vključujoč izvensodno poravnavo)

2.921.998.942.00 SIT

Ostane dolg za leto 1997

2.223.220.731.50 SIT

Obresti na dolgovani znesek za leto 1997

242.571.376.50 SIT

Opomba: Pri izračunu je upoštevano določilo izvensodne poravnave, da NEK nakazuje
Skladu prispevek v višini 0,61 SIT/kWh do dokončnega poplačila zaostalih obveznosti, kar
pomeni 0,462 SIT/kWh za poravnavo rednega dolga in 0,148 SIT/kWh za poravnavo
obveznosti iz preteklih let.
Dne 8.4.1997 ie takratni direktor Sklada Anton Mustar vložil svoio nepreklicno odpoved
Dne 19.5.97 je upravni odbor na svoji 17. seji sprejel sklep o razrešitvi direktorja Sklada, s
prenehanjem delovnega razmerja, dne 30.6.97. Ker Vlada RS do tega datuma ni sprejela
sklepa o razrešitvi Antona Mustarja s funkcije direktorja Sklada, je 27.6.97 upravni odbor na
3. korespondenčni seji sprejel novi sklep o razrešitvi direktorja Sklada, in sicer prenehanje
delovnega razmerja 15.7.97.
Za v.d. direktorja Sklada je upravni odbor imenoval gospoda mag. Franca Avberška, sicer
predsednika Upravnega odbora Sklada (funkcija se po sklepu istega organa v času v.d.
direktorstva zamrzne, opravlja jo podpredsednik UO Sklada g. Branko Jane). Glede na
situacijo (večkratni razpis za direktorja Sklada) je upravni odbor mag. Francu Avberšku
štirikrat podaljšal funkcijo v.d. direktorja Sklada, in sicer:
18. seja UO, 09.07.97; (od 17.07. do 15.09.97)
20. seja UO, 15.09.97; (od 16.09. do 01.12.97)
24. seja UO, 24.11.97; (od 02.12. do 15.12.97)
25. seja UO, 15.12.97; (od 16.12. do 01.03.98)
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UO ie trikrat razpisal prosto delovno mesto za direktona Sklada:
• prvič je bil takšen sklep sprejet na 15. seji UO dne 21.4.97, kandidat je kandidaturo
umaknil 26.6.97,
• drugič na 18. seji UO dne 09.07.97, kandidat je kandidaturo umaknil 9.12.97 in
• tretjič na 25. seji UO dne 15.12.97, UO je predlog za direktorja Sklada posredoval Vladi
Republike Slovenije, ki pa nanj še ni odgovorila.
Ponovitve razpisov in odstopi od kandidatur so se vršili iz razloga, ker Vlada Republike
Slovenije, oz. kadrovska komisija vlade ni obravnavala, po podatkih katere smo izvedeli
neuradno, nobenega izmed navedenih predlogov, Sklad ni dobil odgovora o ustreznosti ali
neustreznosti predlaganih kandidatov. Takšno delovanje vlade, ki je po zakonu o Skladu
dolžna imenovati direktorja Sklada je nedopustno inje oteškočalo delovanje Sklada.
Sklad je Vlado RS in NEK večkrat opozarjal na neizvajanje Zakona o Skladu za financiranje
razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK ter predlagal rešitve, žal v
večini primerov neuspešno.
V letu 1997 je Sklad preko javnih medijev večkrat seznanjal s problematiko neplačevanja
prispevka Nuklearne elektrarne Skladu tudi javnost.

II. Uresničevanje Naložbene politike Sklada
Upravni odbor Sklada je Naložbeno politiko Sklada za leto 1997 obravnaval in sprejel na
svoji 13. seji dne 20.01.97.
Vlada Republike Slovenije je Naložbeno politiko Sklada za leto 1997 obravnavala in izdala
soglasje nanjo na svoji 10. seji dne 24.04.97; štev. sklepa 400-06/97-4(N).
V letu 1997 niso bile predvidene naložbe za financiranje varnega skladiščenja in končnega
odlaganja izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov ter financiranja razgradnje NEK,
zato je Sklad nalagal sredstva zgolj v prvorazredne vrednostne papirje in depozite.
V letu 1997 je Sklad večino svojih sredstev deponiral pri Zakladnici Ministrstva za finance - v
kolikor je ta izkazala pisno potrebo po razpoložljivih sredstvih - kakor to narekuje sklep o
naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja, katerega je dne
13.12.96 izdala Vlada Republike Slovenije.
Poleg naložb v kratkoročne vrednostne papirje (Zadolžnice RS) je Sklad nalagal tudi v
dolgoročne vrednostne papirje z državnimi jamstvi (RS 2, RS 151095-1) in v depozite pri
različnih bankah.
Struktura naložb konec leta 1997 je bila sledeča:
•
•
•
•

Zadolžnice Ministrstva za finance
Dolgoročni vrednostni papirji
Kratkoročni depoziti
Dolgoročni depoziti
SKUPAJ
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709.000.000,00
50.866.377,80
41.808.535,71
109.500.000,00
911.174.913,51
114

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

77,8 %
5,6 %
4,6%
12,0 %
100,0%
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Sklad je imel konec leta kar 83,30% sredstev od vseh finančnih naložb naloženih v
vrednostne papirje.
Kot predvideva Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in
zavarovalnic, smo čez celotno obdobje v letu 1997 imeli najmanj 30% vseh razpoložljivih
sredstev v vrednostnih papirjih, za katere jamči država.
Ustrezno smo zasledovali tudi načelo razpršenosti naložb in dajali prednost načelu varnosti
pred načelom likvidnosti in donosnosti.
Od razpoložljivih plasmajev smo ohranili vrednost in dosegli donosnost v okviru realnih
možnosti (predpisane obrestne mere za bančne depozite, določene obrestne mere državnih
vrednostnih papirjev ter borzna cena in stroški pri nakupu državnih vrednostnih papirjev.
III. Uresniče\>anje finančnega načrta
Upravni odbor Sklada je Finančni načrt Sklada za leto 1997 obravnaval in sprejel na svoji 13.
seji dne 20.01.97.
Vlada Republike Slovenije je Finančni načrt Sklada za leto 1997 obravnavala in izdala
soglasje nanj na svoji 10. seji dne 24.04.97; štev. sklepa 400-06/97 (N).
v 000 SIT
fin. načrt realizacija
I.
Prihodki Sklada
A.

B.

U.

prispevek NEK
l-vletul997 * iz naslova tekočega prispevka 682.543
* iz naslova poravnave
16.235
ostali prihodki
1-prihodki od bančnih depozitov
2 - prihodki od prvorazrednih vrednostnih papirjev
in zadolžnic Ministrstva za finance
3 - ostali izredni prihodki

2.860.000

698.778

56.000

13.471

105.000
/

80.450
2.313

Odhodki za leto 1997
A.

stroški dela bruto/bruto

24.700

19.568

B.

stroški storitev
1-stroški borzno posredniških hiš
2 - stroški plačilnega prometa
3 - ostali stroški storitev

3.500
4.000
10.510

68
200
7.072

C.

amortizacija opreme

3.500

4.321

D.

sejnine in potni stroški upravnega in nadzornega odbora
Sklada za leto 1997 (bruto)

5.984

4.220

E.

materialni stroški

1.650

601

F.

izredni odhodki
drugi odhodki poslovanja

5.500
/

14.886
180
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v 000 SIT
fin. načrt realizacija
1.800
4

HI. Naložbe v opremo
IV. Rekapitulacija
A.

prihodki Sklada

B.

odhodki Sklada za leto 1997
• stroški uprave
• stroški financiranja

3.021.000
59.344

36.230
14.886

KONČNA POZITIVNA RAZLIKA (A - B)
C.

795.012

naložbe v opremo

743.896
1.800

4

Opis posameznih pozicij finančnega načrta Sklada za leto 1997:
l/A Prispevek NEK
Finančni načrt je predvideval tekoče plačilo prispevka Nuklearne elektrarne Krško za leto
1997. Dejanska nakazila pa so bila realizirana le v prvi polovici leta 97, in sicer mesečno v
višini slovenskega dela prispevka:
datum plačila

znesek nakazila

06.01.97
26.02.97
20.03.97
07.04.97
24.04.97
20.05.97
20.06.97

50.000.000,00 SIT
107.652.129,00 SIT
129.165.395,50 SIT
92.835.495,50 SIT
142.777.942,00 SIT
136.791.615,50 SIT
39.555.633,00 SIT

Skupno nakazilo
NEK v letu 1997:

698.778.210,50 SIT

delno pokritje
plačilo po izvensodni
prispevka
poravnavi
50.000.000,00 SIT
107.652.129,00 SIT
129.165.395,50 SIT
92.835.495,50 SIT
142.777.942,00 SIT
130.153.858,40 SIT
6.637.757,10 SIT
29.958.528,60 SIT
9.597.104,40 SIT

Celotni dolg Nuklearne elektrarne Krško Skladu je znašal na dan 31.12.1997:
8.645.093.585.90 SIT.
1B Ostali prihodki
Prihodki od bančnih depozitov ter zadolžnic Ministrstva za finance so bili realizirani skladno s
sklepom o naložbah likvidnostnih presežkov nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Ur. list
RS, štev. 71/96), po katerem finančni minister predpisuje obrestne mere bančnih depozitov za
Sklad in glede na razpoložljiva sredstva zanje.
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Prihodki od državnih vrednostnih papirjev so bili ustvarjeni skladno z razpoložljivimi sredstvi
zanje, obrestno mero in tečajem Banke Slovenije za DEM v danem trenutku in v višini
temeljne obrestne mere.
Izredni prihodki so refundacija preveč plačanega prispevka od sejnin v letu 97 in poravnava
sodne takse za izvensodno poravnavo.
2. Odhodki za leto 1997
f
TJA
Stroški dela (bruto bruto plače, plačilo po pogodbi o delu za v.d. direktorja, nadomestila,
dodatki, drugi prejemki) niso dosegali zneska predvidenega v finančnem načrtu.
Stroški dela so bili realizirani skladno: Pravilniku Sklada o notranji organizaciji in delu,
sistemizaciji ter vrednotenju delovnih mest v službah Sklada, Planu zaposlovanja za leto 97,
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Pogodbi o zaposlitvi direktorja, Pogodbi o
delu v.d. direktorja, Zakonu o davku na izplačane plače in Zakonu o socialnem sporazumu za
leto 97.
2/B1.2
Stroški borzno posredniških hiš in stroški plačilnega prometa so bili nižji od predvidenih iz
razloga neplačevanja zakonsko določenega prispevka NEK Skladu..
2/B3
Stroški ostalih storitev, kot so zavarovalne premije za opremo, naročnina na internet,
najemnina za poslovne prostore Sklada, stroški ogrevanja, čiščenja in stroški elektrike za
poslovne prostore Sklada, intelektualne storitve kot so odvetniške storitve in računovodsko
knjigovodske storitve, servisni stroški avtomobila, stroški prevozov dokumentacije (pošta,
agencija za plačilni promet,...), stroški reprezentance (kava, sokovi, mineralna voda,...),
telefonski stroški, poštni stroški, stroški revizijske firme, povračila stroškov zaposlenim
delavcem Sklada (prehrana, prevoz, potni stroški), stroški borze, stroški KDD, komunalni
stroški, stroški ogrevanja, stroški tekočega vzdrževanja opreme, stroški nakupa vrednostnih
papirjev mimo borze in manjši ostali stroški storitev, so bili realizirani v veliko manjšem
obsegu od predvidenih v finančnem načrtu.
2/C
Stroški amortizacije so v obsegu predvidenih, to je za računalniško opremo in avtomobil v
višini 33% letno, za biro, telekomunikacijsko opremo ter pisarniško pohištvo pa v višini 20%
letno.
2/D
Sejnine in potni stroški upravnega ter nadzornega odbora Sklada, so bile v letu 1997
izplačane skladno sklepu upravnega odbora Sklada, ki je bil sprejet na priporočilo
Računskega sodišča RS, potni stroški pa na podlagi Uredbe Vlade Republike Slovenije.
2/E
Sklad je v letu 97 realiziral le dobrih 36% sredstev od predvidenih materialnih stroškov, kar je
posledica manjših prilivov in večje varčnosti pri nabavi in koriščenju pisarniškega materiala,
drobnega inventarja, pomožnega materiala ter ostalih manjših stroškov.
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2/F
Izredne odhodke predstavljajo:
■ odhodki za obresti pri nakupu vrednostnih papirjev
• negativne razlike iz naložb v vrednostne papirje
• revalorizacijski
učinek osnovnih
sredstev in
prenesenih sredstev iz leta 1996, kije odraz inflacije
Skupaj:

v 000 SIT
194
29
14.663
14.886

Druge odhodke iz poslovanja katerih finančni načrt Sklada za leto 97 ni predvideval,
predstavljajo humanitarni prispevki.
3. Naložbe v opremo
Sklad v letu 97 iz razloga nerednega plačevanja prispevka NEK ni nabavljal predvidene
opreme (specialni finančni program, pisarniško pohištvo, elektronski pisalni stroj z dolgim
valjem, dve umetniški sliki in trije brezprekinitveni napajalniki), zato so ostali v finančnem
načrtu predvideni stroški naložb skoraj v celoti neizkoriščeni.
Revalorizacija popravka vrednosti naložb v opremo v letu 1997 na dan 31.12.1997 znaša
683.571,23 SIT taka da znaša celoten popravek vrednosti osnovnih sredstev ob upoštevanju
4.090.226,80 SIT amortizacije, 4.773.780,80 SIT. Sedanja vrednost osnovnih sredstev znaša
7.250.229,40 SIT.

Nižanje stroškov je delno tudi posledica uskladitev, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče
Republike Slovenije in so bile urejene skJadno s priporočili.
Neurejeni lastniški odnosi v NEK, neredno plačevartje oziroma izvajanje Zakona o razgradnji
s strani NEK, pa tudi slab odnos Vlade RS do Sklada in njegovih problemov, ki se je kazal v
nepotrditvah ali zapoznelih potrditvah sklepov upravnega odbora Sklada, ki jih po zakonu
mora potrditi Vlada RS, so ovirali delo Sklada. Kljub vsemu lahko zaključimo, da je Sklad
zaživel in da počasi dobiva vlogo, ki mu gre po zakonu. Seveda pa je potrebno nadaljevati z
napori, da se začne Zakon o Skladu čimprej izvajati v celoti.

Podpredsednik upravnega odbora
Sklada zL financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje RAO iz NEK
Branko'JANC
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ZAPIS
4.

SKLEPOV

seje Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bila v četrtek, dne 20.03.1997
ob

14,00

uri,

v veliki

sejni

sobi

Ministrstva

za gospodarske

dejavnosti,

Kotnikova 5, v Ljubljani.
Prisotni:
predsednik NO g. Peter Žigante; člani NO: g. Vlado Verdnik, ga. Valentina
Ratajc, ga. Breda Gajšek, g. Hrvoje Oršanič, g. Jože Stibrič, g. Marko Žerovnik,
in g. Stanko Buser.
Zaradi delovnih obveznosti sta svojo prisotnost na seji opravičila g. Jože Muršič
in g. Mauricio Olenik.
Vabljeni:
minister za gospodarske dejavnosti g. Metod Dragonja, član UO Sklada g.
Vojko Pšenica, predsednik UO Sklada g. Franc Avberšek, podpredsednik UO
Sklada g. Branko Jane, direktor Sklada g. Anton Mustar in knjigovodja Sklada
g. Miha Konc.
Zapisnikarica ga. Mojca Štih.
Sejo je sklical in vodil predsednik NO Sklada g. Peter Žigante.
Predlagan in potrjen je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje NO Sklada
2. Delovanje Sklada v letu 1996
3. Priprava poročila za Državni zbor Republike Slovenije
4. Razno
Ad/1
Po predstavitvi realizacije sklepov 3. seje NO Sklada, katero je podal predsednik
g. P. Žigante, so prisotni soglasno z osmimi glasovi ZA sprejeli naslednji
SKLEP:
Zapis sklepov 3. seje NO Sklada s priloženim povzetkom razprave, se potrdi v
nespremenjeni obliki.
Ad/2
Pri točki »Delovanje Sklada v letu 1996«, so prisotni sprejeli naslednje sklepe:
1. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravi in posreduje članom
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NO Sklada natančen izračun prispevka 0,61 SIT/kWh z obrazložitvijo.
2. Državnemu zboru Republike Slovenije se predlaga, da na svoji seji pregleda
finančno poročilo Nuklearne elektrarne Krško.
3. Člani NO Sklada so dobili skrajšano verzijo Plana razgradnje NEK.
Člani NO naprošajo MGD, da jim posreduje podatek kdo je naredil recenzijo
izračuna potrebnih sredstev, na podlagi katerih podatkov, ki bi zadostovali za
financiranje razgradnje NEK in za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
NEK.
Ad/3
Pod točko Priprava poročila Državnemu zboru Republike Slovenije so bili
izoblikovani naslednji sklepi:
1. Člani NO Sklada zahtevamo, da Državni zbor Republike Slovenije uvrsti
Poročilo o poslovanju Sklada za leto 1996, na eno izmed prvih sej.
2. Poročilo, katerega so člani NO Sklada prejeli na 4. seji NO Sklada, se korigira
v smislu razprave, takšno se pošlje članom NO, le-ti pa v roku enega tedna
nanj pisno sporočijo svoje pripombe na sedež Sklada.

3. Predstavniki MGD na sedež Sklada posredujejo podatek kolikšna je bila
fakturirana realizacija NEK v letu 1996 in kolikšen odstotek le-ta predstavlja
od fakturirane proizvedene električne energije, kije bila dobavljena komurkoli.
Ta podatek se navede v Letnem poročilu Državnemu zboru RS.

Seja je bila končana ob 17,35 uri.
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POVZETEK RAZPRAVE

4.

seje Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK

in za

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bila v četrtek 20.03.1997, ob
14,00 uri, v veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
v Ljubljani.

Ad/1
Uvodoma je predsednik NO Sklada g. P. Žigante poročal o realizaciji sklepov 3.
seje NO Sklada. Odgovoril je na nekatera vprašanja prisotnih. Ob koncu je bil
zapisnik 3. seje potrjen z vsemi glasovi prisotnih članov NO Sklada.
Ad/2
O delovanju Sklada v letu 1996 je poročal direktor g. A. Mustar. Prisotne je
spomnil, da so imeli člani NO možnost vpogleda v celotno poslovanje Sklada dne
05.02.1997, na sedežu Sklada. Dokumente kot so poročilo o poslovanju Sklada,
izkaz uspeha, bilanca stanja ter pojasnila k računovodskim izkazom Sklada (vse
za leto

1996), pa so prisotni prejeli v gradivu za današnjo sejo.

Seji je

prisostvoval g. M. Konc, ki vodi knjigovodska dela Sklada. Pripravljen je bil
odgovoriti na morebitna vprašanja članov NO glede omenjenih dokumentov.
Direktor je prisotnim prebral mnenje revizijske hiše P&S iz Ljubljane, ki je
pregledala poslovanje Sklada. Mnenje je pozitivno.
PosLušalce je seznanil s potekom tožbe Sklada zoper NEK. Glavna obravnava
razpisana za 14.1.1997, je bila na prošnjo NEK preložena na 25.02.1997. Na
podlagi dogovora med Skladom, NEK ter ob soglasju MGD, se je obravnava
preložila, in sicer iz razloga, ker seje pripravljala izvensodna poravnava, v kateri
je NEK potrdila dolg do Sklada za prispevek in zamudne obresti do konca leta
1996, v višini cca 6,6 milijard SIT.
Navedeni dolg naj bi se pokrival, in sicer 0,148 SIT/kWh - do pokritja dolga tekoči prispevek 0,462 SIT/kWh, kar znaša skupaj zakonsko določenih 0,61
SIT/kWh.

UO se je odločil za takšno preložitev glavne obravnave iz razloga, ker Vlada
Republike Slovenije konec meseca februarja še ni bila konstituirana. V kolikor
Vlada RS pripravi sklep, da je 0,61 SIT/kWh prispevek za plačilo skladu z
razdelitvijo katera je navedena v predhodnem odstavku, potem UO Sklada lahko
sprejme takšno izvensodno poravnavo. Vlada RS je po zakonu o Skladu namreč
pooblaščena za določanje višine prispevka.
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Predsednik g. P. Žigante je dejal, da je NO odgovoren Državnemu zboru RS.
Člani NO so nezadovoljni, ker se zakon ne izvaja. Razmišljali so celo o svojem
odstopu.

V razpravo seje vključil predsednik UO Sklada g. F. Avberšek, kije dejal, daje
UO soglašal s predlogom izvensodne poravnave kakor tudi z zamikom oz.
prestavitvijo glavne obravnave. Povedal je, da se problemi v zvezi s Skladom
vendarle rešujejo in da se stvari premikajo naprej.
Seji je prisostvoval minister za gospodarske dejavnosti g. M. Dragonja, ki je
dejal, da v trenutni situaciji velikega optimizma ne bi izkazoval, dodal je, da je
nezadovoljen z izvajanjem oz. neizvajanjem zakona o Skladu.
Povedal je, da je NEK dobila v celoti pokrit prispevek za razgradnjo NEK s
strani slovenskega elektrogospodarstva. NEK pa svojih obveznosti do Sklada ne
more izpolnjevati zaradi odnosov, ki so vezani na solastnika oz. soustanovitelja R
Hrvaško.
Oteževalna okoliščina za nerešene težave je velik zamik pri konstituiranju vlade.
Napori MGD se gibljejo v smeri zagotovitve, da se vsaj
prispevka NEK

Skladu poravna,

druga smer pa so

slovenski

dogovori

za

delež

ustrezne

opredelitve obveznosti do hrvaškega soustanovitelja.
Vlada je zagotovila strokovno pogojen program
Z R Hrvaško bo Vlada RS skušala doseči ustrezen dogovor. Minister je povedal,
daje ustanovljen poslovni odbor, v katerem so člani obeh soustanoviteljev, ki bo
skušal rešiti vprašanja tekoče reprodukcije ter plačevanja. Odbor je pričel s
svojim delom, predvideni rok, ko naj bi se pokazali sadovi njihovega dela, je dva
meseca. V kolikor v tem času ne bo ustreznih rezultatov, je minister napovedal
bolj radikalne ukrepe, ki bi pripeljali do rešitve nastalih problemov.
Drugi nivo kateri je v pristojnosti reševanja Vlade RS je statusno pravni nivo.
Ustanovljena je ekspertna skupina, ki bo reševala zamik tekočih vprašanj. Trudila
se bo zagotoviti normalno reprodukcijo.
Minister je povedal, da se v vladi zavedajo, daje v javnosti in medijih prisotno
mnenje, da je bila vlada premalo aktivna.

Obljubil je,

da bodo

aktivnosti

pospešili.

Na koncu je g. minister povedal, da je bil izdelan skrajšan program razgradnje
NEK, katerega je Sklad tudi prejel.
Pred odprtjem nadaljnje diskusije je g. predsednik poudaril, da NO ne zanimajo
težave z R Hrvaško, prvenstveno se člani zavzemajo za reden dotok denarja, oz.
plačila prispevka NEK v Sklad.
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NOje odgovoren DZ RS in sicer, da objektivno poroča kako se zakon izvaja.
UO in Vlada pa morata poskrbeti, da do realizacije zakona sploh prihaja.

G. S. Buser je predstavnikom MGD zastavil naslednji vprašanji:
- koliko stane kWh električne energije, ki zapusti NEK,
- ali R Slovenija in R Hrvaška plačujeta enotno ceno te energije.
S. Buser je predlagal, da se v poročilu DZ RS navede podatek, koliko sredstev bi
moralo biti- vplačanih na račun Sklada s strani NEK in koliko znašajo dejansko
nakazana sredstva do 31.12.1996.
G. V. Verdnik je opozoril prisotne, daje NO Sklada imenoval DZ RS, v katerem
je še vedno veliko poslancev iz prejšnjega sklica. Z imenovanjem je bilo članom
NO izrečeno zaupanje, naložena pa tudi odgovornost, da DZ RS opozarjajo na
probleme.
Dejstvo, da NEK v Sklad občasno vplačuje očitao z nekom dogovorjene zneske v
višini 50 milijonov SIT, na tak načinje bilo v letu 1996 vplačanih 200 milijonov
SIT, ali le okoli 4% pričakovanih sredstev, je izigravanje zakona in svojevrstna
državna nepokorščina.
Kakršnikoli so že razlogi, da NEK prispevkov ne plačuje, korektno do DZ RS,
članov UO in NO ter do slovenske javnosti bi bilo, da se o problematiki javno
spregovori.
V kolikor NEK zaradi likvidnostnih težav ne more vplačati prispevkov, naj Vlada
RS razveljavi zakon, ali pripravi jasen predlog razreševanja problematike.
NEK ne sodi ravno med najvarnejše jedrske elektrarne na svetu (podatek je g.
Verdnik dobil v NEK ob ogledu NO Sklada), kakor vsem tovrstnim elektrarnam
pa se ji izteka tudi življenjska doba. Stroški razgradnje in varne odložitve
odpadkov bodo verjetno presegali znesek, ki bi ga Sklad do leta 2020 uspel zbrati
in oplemenititi z naložbeno politiko.
Dveletna zamuda pri

vplačevanju je zato

prelaganje

velikega

bremena

iz

generacije na generacijo.
Ocenjeni mesečni prispevek NEK naj bi znašal okoli 280 milijonov SIT. Za NEK
v strukturi izstavljenih faktur za električno energijo ta znesek ne bi

smel

predstavljati bremena, ki ga NEK ne bi zmogla poravnati.
V zaključku se je g. V. Verdnik zahvalil g. ministru Dragonji, da se je seje
udeležil in članom NO nekoliko osvetlil razloge za neplačevanje prispevkov NEK
v Sklad. Ob tem je poudaril, da so člani NO že sami razpravljali o povezanosti
tega problema z odnosi in nerešenimi vprašanji s sosednjo Hrvaško. Menil je, da
bi zato ustvarjalna razprava v DZ RS, pri kateri naj sodeluje tudi Ministrstvo za
zunanje

zadeve,

lahko

koristila

Vladi

RS

pri

načrtovanju

in

izvajanju

diplomatskih aktivnosti za razrešitev nastalega problema.
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Po mnenju g. V. Verdnika se mora absurdna situacija, da UO in NO razpravljata
o problemih, ki niso v njuni pristojnosti in se sestajata ter tako še dodatno
obremenjujeta popolnoma osiromašeni Sklad, takoj končati.
Svoje nezadovoljstvo nad neizvajanjem zakona je izrazila tudi ga. V. Ratajc, ki je
pozvala prisotne k realnosti. Izrazila je bojazen, da ne bo prišlo do rešitve glede
likvidnosti plačevanja prispevka, v kolikor ne bo dotoka svežega kapitala.
Dejala je, da po njenem mnenju UO Sklada ni pristojen za sklepanje izvensodne
poravnave.

Na razprave

se je

odzval

g.

minister Dragonja,

ki je

dejal,

da

razume

nezadovoljstvo članov NO in UO Sklada, ki so zaskrbljeni zaradi neizvajanja
zakona o Skladu.
V daljši razpravi je povedal, da je za varnost NEK poskrbljeno, da sosednja
Hrvaška

plačuje

manjše

zneske

el.

energije,

ker

se

v

slovenskem

delu

obračunavajo tudi krediti iz preteklosti, katere R Hrvaška poravnava sama.

Zaradi nestrinjanja s trenutno situacijo, je sejo zapustila članica ga. V. Ratajc in
hkrati ponudila svoj odstop.
V razpravi v katero so se vključevali prisotni so bili izoblikovani sklepi, ki so
navedeni v zapisniku sklepov 4. seje NO Sklada.

Ad/3
Pri točki razno je g. Oršanič predlagal, da naj bi bil naslednji sestanek NO Sklada
na Ministrstvu za zunanje zadeve v Ljubljani. Člane NO je pozval k večji
energičnosti.

Na željo g. V. Verdnika Sklad le-temu pripravi in pošlje pregled potnih stroškov
katere mu je za potrebe delovanja v NO refundiral Sklad.

Seja je bila končana ob 17,35 uri.

Zapisala:
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ZAPIS
5.

seje Nadzornega odbora

SKLEPOV

Sklada za financiranje razgradnje NEK in za

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, ki je bila v sredo, 19.11.1997 ob
14,30 uri. V veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
v Ljubljani.
Prisotni:
predsednik NO g. Peter Žigante; člani NO: g. Vlado Verdnik, ga. Valentina
Ratajc, g. Hrvoje Oršanič, g. Jože Stibrič, g. Marko Žerovnik .
Zaradi delovnih obveznosti sta svojo prisotnost na seji opravičila g. Jože Muršič
in g. Mauricio Olenik.
Vabljeni:
v.d. direktorja UO Sklada g. Franc Avberšek, svetovalec Vlade RS g. Ivo Novak;
odsotnost vabljenega ministra za gospodarske dejavnosti g. Metoda Dragonje je
na seji opravičil g. Ivo Novak, odsotnost ministra za zunanje zadeve g. Borisa
Frleca pa na sedež Sklada kabinet ministra.
Prisotni:

v
• •
•
direktor NEK g. Stane Rožman, direktor splošne administracije g. Jože Spiler.

Zapisnikarica ga. Mojca Štih.
Sejo je sklical in vodil predsednik NO Sklada g. Peter Žigante.
Predlagan in potrjen je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. seje NO Sklada
2. Delovanje Sklada v letu 1996
3. Priprava poročila za Državni zbor Republike Slovenije
4. Razno

Ad/1
Po predstavitvi realizacije sklepov 4. seje NO Sklada, katero je podal predsednik
g. P. Žigante, so prisotni soglasno z osmimi glasovi ZA sprejeli naslednji SKLEP:
t
Zapis sklepov 4. seje NO Sklada s priloženim povzetkom razprave, se potrdi
v nespremenjeni obliki.
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Ad/2

Po daljši uvodni razpravi o delovanju Sklada v letu 1996, so člani NO Sklada
sprejeli naslednji sklep:
1. Zaradi boljšega informiranja služba Sklada članom NO pošilja potrjene
zapisnike UO Sklada.
Ad/3
Člani NO so obravnavali osnutek pisma - Letno poročilo NO Sklada za Državni
zbor Republike Slovenije in soglasno sprejeli sklepe:

1. Pismo se dopolni v smislu z današnjo razpravo.
2. V pismu se zadolži D Z RS, da le-ta pozove Vlado Republike Slovenije k
hitrejšemu reševanju kadrovske problematike Sklada.
3. Osnutek pisma se posreduje članom NO, le-ti v roku enega tedna nanj
posredujejo

svoje

morebitne

pripombe,

nato

pa

se

pismo

pošlje

Državnemu zboru Republike Slovenije.

Ad/4
Naslednja seja NO Sklada bo predvidoma v mesecu februaiju ali marcu 1998.

Zapisala:
Mojca Štih
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POVZETEK RAZPRAVE
5. seje nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK, ki je bila v sredo, 19.11.1997 ob 14,30 uri. V veliki sejni sobi Ministrstva
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5 v Ljubljani.
\
.1i
Predsednik NO Sklada, ki je sejo sklical in vodil je v uvodu ugotovil, da je zasedba članov NO
sklepčna, opravičil je odsotnost podpredsednika UO B. Janca, kije zadržan v DZ RS.
Ad/1
Člani NO so prejeli zapis sklepov ter povzetek razprave 4. seje NO Sklada.
O realizaciji sklepov je poročal predsednik NO Sklada g. P. Žigante.
Ker so se prisotni strinjali, da sta zapis sklepov ter povzetek razprave 4. seje NO Sklada
zabeležena korektno, so glasovali za njuno potrditev.
A d/2
Prisotni so v gradivu prejeli informacije o delu Sklada po 4. seji NO Sklada katere je pripravil
v.d. direktorja Sklada mag. F. Avberšek, ki je gradivo tudi komentiral.
Prisotnim je obrazložil poročilo Računskega sodišča RS oz. poročal o ukrepih katere vrši
Sklad v smeri reševanja pripomb. Priporočila Računskega sodišča se že upoštevajo oziroma se
bodo izvršila v najkrajšem možnem času.
Na pobudo nekaterih članov NO sklada je seji prisostvoval predstavnik Vlade RS g. Ivo
Novak, ki je povedal, da je Sklad že prejel skrajšano verzijo programa razgradnje NEK iz
katere je razviden izračun 0,61 SIT/kWh prispevka NEK za razgradnjo. Po besedah g. I.
Novaka je iz programa razvidno samo ažuriranje višine prispevka (vsakih 3 do 5 let). Recenzijo
programa je opravila nemška firma NIS. Pri samem izračunu višine prispevka so sodelovali
RUJV RS, NEK in lokalna skupnost. Program so pregledali tudi priznani neodvisni
strokovnjaki. Gospod Ivo Novak je člane NO ponovno informiral, da je obširna verzija
programa razgradnje NEK shranjena v NEK, kjer jo lahko prisotni na lastno željo tudi
pogledajo.
Na seji prisotni direktor NEK g. Stane Rožman je povedal, da je odnos NEK do Sklada le eno
izmed odprtih vprašanj, vendar, kot je zagotovil govornik, le-ta ni v neprioritetni poziciji.
Nastalo situacijo namreč povzroča večletni nerešen odnos z Republiko Hrvaško.
Povedal je, da R Hrvaška ne oporeka Skladu, pač pa načinu nastajanja ZSFRJ. V fazi
nastajanja bi po njegovem mnenju državi morali konsultivno sodelovati. Po takšnih določbah
Republika Hrvaška namreč ni pripravljena participirali določenega prispevka za razgradnjo.
Ta konflikt je pripeljal v težaven odnos R Hrvaško in NEK tudi na drugih področjih.. Do
sprejetja trajnih dogovorov R Hrvaška plačuje ceno električne energije v višini kakršno si je
določila sama, kar pomeni močan udarec na likvidnost NEK na dolgi rok.
NEK ima tako dve alternativi kam prioritetno plasirati sredstva:
• v Sklad ali
• v zagotavljanje varnega obratovanja NEK
poročevalec, št. 63

Predsednik NO je dodal, da je NO odgovoren Državnemu zboru RS in ugotovil, da ZSFRJ ne
funkcionira v celoti.
V daljši razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo načetih več perečih tem v zvezi s
Skladom.
Člani so izražali svoje ogorčenje nad neizvajanjem ZSFRJ, nad premajhnimi pristojnostmi
katere jim narekuje Statut Sklada ter nad neobveščanjem v zvezi z delovanjem Sklada.
Ad/3
Letno poročilo NO Sklada za leto 1996 - informacija o mnenju Računskega sodišča Republike
Slovenije
Prisotni so v gradivu prejeli predhodno poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada za
leto 1996 in mnenje oz. komentar nanj s strani upravnega odbora Sklada.
Oba dokumenta so člani NO obravnavali v zapravi.
V nadaljevanju so Člani NO obravnavali stanje oz. Letno poročilo NO Sklada za leto 1996, ki
je bilo poslano Državnemu zboru RS, vendar še ni bilo obravnavano.
G. predsednik je povedal, da vsebine poročila ni potrebno spreminjati. DZ RS je potrebno
obvestiti, da naj sočasno s poročilom obravnava tudi poročilo Računskega sodišča RS, katero
jim je bilo posredovano.
G. Žigante je predlagal tudi, da se v istem pismu DZ RS opozori o stanju v kakršnem se nahaja
UO, ki že predolgo deluje v okrnjenem članstvu iz razloga, ker predsednik UO g. F. Avberšek
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktoija Sklada.
G. Oršanič je predlagal, da se v pismu navede tudi finančno stanje Sklada.
G. V. Verdnik se je strinjal s predlogom g. Oršaniča, razmišljal je o razširitvi zakonskega
določila o Skladu ter opozoril, da naj bo pismo DZ RS posredovano v najkrajšem času,
opozarja pa naj tudi na dejstvo, da Poročilo NO Sklada o delovanju v letu 1996, še vedno ni
bilo obravnavano.
o
G. Verdnik je poudaril, da NO mora opraviti svojo funkcijo.
G. H. Oršanič je menil, da bi se moral nekdo izmed članov NO na povabilo hrvaške Vlade
udeleževati sestankov, ki obravnavajo problematiko v zvezi s Skladom. Prav tako bi po
njegovem mnenju NO na svoje sestanke moral vabiti predstavnika s hrvaške strani. Na takšen
način naj bi se izmenjevale informacije s sosednjo republiko.
S predlogom se ni strinjal predsedujoči, kije poudaril, daje to razširitev osnovne funkcije NO
Sklada.
NO nadzira delovanje Sklada oz. UO Sklada!
Ob koncu so se prisotni strinjali, da se v pismu upoštevajo naslednji predlogi:
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• DZ RS se obvesti o problematiki, kije nastala zaradi neimenovanja direktorja Sklada,
• DZ RS naj pozove Vlado Republike Slovenije, da v bodoče ažurneje ukrepa pri imenovanju
organov Sklada,
• DZ RS naj končno poskrbi, da bo Sklad zaživel v smislu Zakona o Skladu za financiranje
razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK,
• DZ RS se informira o finančnem stanju Sklada.
V primeru, da bo DZ RS vabil predstavnika NO na svojo sejo, k točki obravnave Poročila NO
Sklada za leto 1996, se predsednik ter eden izmed članov NO vabilu odzoveta.
Pripravljenost udeležiti se navedene seje DZ RS, je izrazil g. H. Oršanič.

Pod točko razno je predsednik NO člane obvestil, da mu lahko v primeru, da imajo v zvezi z
delom za Sklad kakršnekoli nepredvidene finančne stroške, le-te predložijo. Predsednik bo
zahtevek predložil UO, ki ga bo v primeru upravičenosti odobril, služba Sklada pa bo
vlagatelju refundirala nastali strošek.
Naslednja seja bo predvidoma v mesecu februarju ali marcu 1998.

Seja je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:
Mojca Štih
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Objave v Uradnem listu Republike Slovenije in Poročevalcu Državnega zbora
Republike Slovenije, ki se v celoti ali delno nanašajo na delovanje Sklada ter
navodila,...:
«
®
•
•

•
•
•

•

•
•

Zakon o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih
odpadkov iz NEK (Ur. list RS, štev. 75/94),
Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja v Sklad (Ur. list RS, štev, 53/96),
Obvezna razlaga 4. člena Zakona o Skladu (Ur. list RS, štev. 35/96),
Metodologija Vlade RS št. 113-02/93-7/23-8 z dne 4.8.94 za ugotavljanje obsega
sredstev, do katerih so upravičene agencije in skladi, ki so v lasti Republike
Slovenije (dokument ni bil objavljen),
Sklep Vlade RS štev. 113-02/93-7/23-8 z dne 4.8.94 (dokument ni bil objavljen),
Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in
zavarovalnih organizacij (Ur. list RS štev. 71/93),
Sklep o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja
(Ur. list RS, štev. 71/96) ter sklep o spremembi in dopolnitvi (Ur. list RS, štev.
56/98),
Navodilo o načinu ponudbe prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb
javnega sektoija Ministrstva za finance ter o načinu nakupa kratkoročnih
vrednostnih papirjev Republike Slovenije, z dne 29.07.98; navodilo je izdano na
podlagi predhodno navedenega sklepa (dokument ni bil objavljen),
Poročilo Nadzornega odbora Sklada Državnemu zboru RS za leto 1995
(Poročevalec DZ RS, štev. 16/96),
Poročilo Nadzornega odbora Sklada Državnemu zboru RS za leto 1996
(Poročevalec DZ RS, štev. 7/97).

poročevalec, št. 63

130

29. oktober 1998

NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
.J

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.

