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Ljubljana, 11. marec 1999
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 RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/
96 in 26/97) vlagajo podpisani poslanci
- PREDLOG ZAKONA O RAZPISU REDNIH LOKALNIH
VOLITEV IN O PODALJŠANJU MANDATA ORGANOM
MESTNE OBČINE KOPER
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona
obravnava po hitrem postopku.
Predlog za hitri postopek utemeljujejo z izrednimi potrebami
države po vzpostavitvi konsistentnega pravnega reda na
delu svojega ozemlja, kar bi se omogočilo s podaljšanjem
mandata organom mestne občine Koper in z rednimi lokalnimi
volitvami v mestni občini Koper.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika državnega
zbora Republike Slovenije bosta na sejah delovnih teles in
seji državnega zbora Republike Slovenije sodelovala kot
predlagatelja Aurelio Juri in Tone Anderlič.
Podpisi poslancev: 1. Aurelio Juri
2. Tone Anderlič

26. marec 1999
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I. UVOD

ničemer ogrozila ali otežila uresničevanja omenjene odločbe
ustavnega sodišča.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Predlagatelji zakona pri tem seveda ne skrivajo svojega
prepričanja, da je nove, manjše, po odločbi ustavnega sodišča z
ustavo skladnejše občine možno z zakonom ustanoviti le v
primeru, če bodo volivci s tem večinsko soglašali vsaj na območju
novih podeželskih občin in v povezanosti z ustanovitvijo pokrajin.
Prav zato, da ovire ustanavljanju takih novih občin ne bi
predstavljalo morebitno nadaljnje kategorično nasprotovanje
mestnega prebivalstva, bo v postopku uresničevanja odločbe
ustavnega sodišča verjetno primerneje uporabiti postopek
izločanja podeželskih občin iz sedanje mestne občine Koper kot
pa postopek razdelitve sedanje občine na več novih občin. S tem
bi se lahko izognili tudi možnim zapletom, do kakršnih je prišlo
letos ob razdelitvi občine Lenart na sedem novih, ko so na štirih
od sedmih referendumskih območij volilci z novo občino soglašali,
na treh območjih pa ne. Seveda bo treba primernost enega in
drugega zakonsko možnega postopka še dodatno pretehtati.
Prednost izločitvenega pred razdelitvenim postopkom pa bi bila,
kolikor je to možno sedaj predvideti, tudi vtem, da ne bi bila nujna
hkratna ustanovitev vseh novih občin, ampak bi lahko do
ustanovitve posamezne nove občine prišlo ponekod prej, ponekod
kasneje - odvisno od tega, kdaj bi v posamezni možni novi občini
dozoreli tako objektivni kot zlasti tudi subjektivni pogoji za njeno
ustanovitev, torej zlasti tudi večinska volja prebivalstva po njeni
ustanovitvi.

Na podlagi odločb ustavnega sodišča RS U-l-301 /98, z dne
17.9.1998 in ustavnega sodišča RS U-l-403/98, z dne 19.11.1998
je ustavno sodišče RS preprečilo izvedbo lokalnih volitev dne
22.11.1998 v mestni občini Koper. S tem je poseglo v ustavno
pravico državljanov do volitev organov lokalnih skupnosti in na
ustavno sporen način tudi v zakonodajne pristojnosti državnega
zbora RS. Sprejetje tega zakona po hitrem postopku predlagamo
zato, ker doslej vsi poskusi, da bi se s spremembo 3. točke
izreka odločbe ustavnega sodišča št. U-l-301/98 z dne 17.9.1998
omogočila tudi v mestni občini Koper izvedba lokalnih volitev, niso
bili uspešni. Ob polnem spoštovanju temeljne vsebine odločbe
ustavnega sodišča, je treba z ustreznim dejanjem zakonodajnega
organa omogočiti, da se presežejo pravne nejasnosti, ki izvirajo
iz nedorečenosti in spornosti 3. točke izreka omenjene odločbe.
Zato predlagamo zakonsko podaljšanje mandata sedanjim
občinskim organom le za čas, ki je nujno potreben za zakonito
izvedbo rednih volitev tudi v koprski občini, in ne za nedoločen
čas vse do ustanovitve novih občin. To kratko podaljšanje mandata bi bilo določeno v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZLV,
ki za primer podaljšanja mandata že predvideva redne volitve.
Ko bodo nove občine ustanovljene, bo funkcija sedaj izvoljenih
organov koprske občine seveda prenehala, saj bo takrat koprska
občina tako bistveno spremenjena, da bo njene organe celo v
primeru, da ne bi bil uporabljen postopek razdelitve občine, ampak
postopek izločanja nemestnih delov v nove občine, vsekakor
treba voliti na novo. Prepričani smo, da na ta način bistvena
vsebina odločbe ustavnega sodišča ne bo prizadeta, ampak da
bo, nasprotno, tak način njene izvršitve (da torej do takrat, pa
čeprav le eno leto ali še manj delujejo redno izvoljeni občinski
organi in ne taki, ki bi jim bil mandat podaljšan na pravno zelo
sporen način) mnogo bolj v skladu z ustavo in zakonodajo kot pa
način, ki ga je tik pred razpisom lokalnih volitev v 3. točki izreka
svoje odločbe uporabilo ustavno sodišče.

Prav zato, da bi se omogočilo to zadnje, je v 3. členu določena
izjema od sistemske določbe 4. člena ZPUODO, da se postopek
za ustanovitev občin lahko izvede le enkrat v štiriletnem
mandatnem obdobju in to za vse predloge v Sloveniji hkrati. Brez
take določbe, kot jo predlagamo, torej izvedba odločbe ustavnega
sodišča v postavljenem enoletnem roku sploh ne bi bila možna.
Dodatno pa bi ta specialna oziroma izjemna zakonska določba v
koprskem primeru omogočala še to, da bi se ustanovitev novih
občin na tem območju (v primeru posameznih neuspešnih
poskusov) lahko poskušala celo večkrat zaporedoma, na istih ali
na drugačnih referendumskih območjih, ne da bi bilo treba po
morebitnem prvem neuspešnem poskusu do naslednjega čakati
štiri leta. Znano je namreč, da tudi doslej maloštevilni zagovorniki
manjših občin na tem območju med seboj niso enotni glede tega,
koliko novih občin naj bi se tu ustanovilo, katere in na kakšnem
območju, kar uresničitev odločbe ustavnega sodišča seveda še
dodatno otežuje.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
V skladu s cilji, prikazanimi že zgoraj, je cilj oziroma namen zakona,
da ob polnem spoštovanju bistvene vsebine odločbe ustavnega
sodišča št. U-l-301/98, to je 1. in 2. točke izreka te odločbe,
zakonodajalec po eni strani določi samo drugačen način izvršitve
te odločbe, po njegovem mnenju celo bolj v skladu z ustavo in
zakonodajo od tistega, ki je bil določen v 3. točki izreka same
odločbe, po drugi strani pa hkrati s tem zagotovi tudi
spoštovanje ustavne pravice državljanov do periodičnih
volitev v rednih, z zakonom določenih intervalih - pravice, ki
ni le ustavna pravica, ampak je določena tudi z Evropsko
konvencijo o varstvu človekovih pravic oziroma z njenimi
dodatnimi protokoli. Redna izvedba periodičnih volitev tudi v
koprskem primeru (zaradi specifičnosti tega primera le z
nebistvenim zamikom, vendar določenim z zakonom) pa ne bo v

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Predlagatelji ocenjujemo, da bodo posledice sprejema zakona za
državni proračun zanemarljive - in da bodo druge posledice, zlasti
zagotovitev spoštovanja odločbe ustavnega sodišča na način, ki
bo bolj ustaven in zakonit od tistega, ki ga je predvidela ta odločba
sama, ob hkratni zagotovitvi ustavnosti in zakonitosti tudi v
pogledu ustavne in konvencijske pravice volilcev do periodičnih
lokalnih volitev, izrazito ugodne tako na vsedržavni kot tudi na
lokalni ravni.
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3. člen

II. BESEDILO ČLENOV

Stroške kandidacijskega in volilnega postopka za volitve 22.
novembra 1998 v mestni občini Koper nosi proračun Republike
Slovenije.

1. člen
Zaradi zagotovitve ustavne pravice državljanov do volitev organov
lokalnih skupnosti ter zakonite in z ustavo skladne izvršitve
odločbe ustavnega sodišča št. U-l-301/98 z dne 17.9.1998 (Uradni
list RS, št. 67-3284/98) se organom mestne občine Koper podaljša
mandat dokler funkcij ne prevzamejo organi, izvoljeni na volitvah
iz 2. člena tega zakona, vendar najdlje do 30. junija 1999.

4. člen
Ne glede na določbe 4. člena zakona o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96)
se pri uresničevanju odločbe ustavnega sodišča postopek ali
postopki za ustanovitev novih občin na območju sedanje mestne
občine Koper latiko izvedejo tudi večkrat.

2. člen

5. člen

Redne lokalne volitve v mestni občini Koper razpiše predsednik
državnega zbora takoj po uveljavitvi tega zakona.

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

III. OBRAZLOŽITEV

Dodatno k temu, kar je bilo obrazloženo že v uvodu, je potrebno
dodati še naslednje:

tudi določbo prvega odstavka 25. člena ZLV, da morajo biti volitve
najpozneje zadnjo nedeljo pred iztekom podaljšane mandatne
dobe. Ob odločitvi za 60-dnevni rok bi bilo torej v primeru, da
zakon do konca aprila še ne bi bil objavljen in uveljavljen, treba
rok 30. junij 1999 ustrezno spremeniti (nadomestiti s kasnejšim
datumom).

Prvi odstavek 25. člena ZLV že predvideva redne volitve v
primeru podaljšanja mandatne dobe občinskih svetov. Možno je
sicer domnevati, da so bile s tem mišljene redne volitve v primeru
generalnega podaljšanja mandatne dobe vsem občinskim svetom
in ne le posameznim, kot se je v nekaj primerih zgodilo letos. Ker
so se v drugih primerih (Horjul, Hodoš itd.) te volitve prestavile za
kratek čas, je s tem zakonom treba posebej urediti le koprski
primer.

Določba 2. člena (da te volitve razpiše predsednik državnega
zbora) je potrebna zato, da se odstrani nejasnost, do katere bi
lahko prišlo brez take izrecne določbe, namreč, ali bi bilo treba v
tem specifičnem primeru uporabiti prvi odstavek 26. člena ZLV,
po katerem redne volitve razpisuje predsednik državnega zbora,
ali morda po analogiji drugi odstavek, po katerem predčasne
volitve razpiše župan. Zato je bolje, da je to vprašanje v zakonu
izrecno urejeno.

Zato zakon v 1. členu določa ustrezno podaljšanje mandata le za
toliko časa, da se omogoči zakonita in regularna izvedba volitev.
Če bi bil zakon sprejet še v aprilu, bi bilo to lahko podaljšanje
mandata do 30. junija 1999 ■ in sicer zato, da bi se s takojšnjim
razpisom teh volitev lahko spoštoval normalni 60-dnevni rok iz
drugega odstavka 27. člena ZLV (čeprav bi bilo tu najbrž dopustno
po analogiji uporabiti celo 40-dnevni rok, ki je v četrtem odstavku
27. člena ZLV predviden za predčasne volitve). Pri tem je treba ob
preračunavanju, kdaj bi morale biti izvedene volitve, upoštevati

26. marec 1999

Ker pristojni državni organi vse do zadnjega trenutka niso
nesporno določili o možnosti izvedbe volitev v mestni občini Koper,
je v 3. členu predlagano, da mora nastale stroške za te volitve
poravnati proračun Republike Slovenije.
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Predlog zakona o
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ZA

PRI

BANKI

AVTOCESTNEGA

BLAGOVICA

(ZSDKEIBA)
- EPA 745 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 18/3-1999 določila
besedilo:

omogočena pravočasna zagotovitev vseh potrebnih virov
sredstev za izgradnjo celotnega omenjenega odseka do
konca leta 2003. Glede na predvideno dinamiko del bo črpanje
sredstev iz tega kredita potrebno že v začetku druge polovice
leta 1999.

- PREDLOGA ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA DARS D.D. ZA NAJETJE KREDITA PRI
EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI - EIB/III, ZA GRADNJO
AVTOCESTNEGA ODSEKA VRANSKO - BLAGOVICA,

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih
planov razvoja in vzdrževanja avtocest, kar sodi med izredne
potrebe države.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o soglasju Republike
Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski
banki - EIB/III za gradnjo avtocestnega odseka VranskoBlagovica, obravnava po hitrem postopku, ker Program dela
DARS d.d. za leto 1997 (Uradni list RS, št. 50/97) in Program
dela DARS d.d. za leto 1998 (Uradni list RS, št. 35/98), na
katera je Državni zbor Republike Slovenije dal soglasje,
določata med viri sredstev za izgradnjo navedenega
avtocestnega odseka tudi najetje kredita pri EIB. Pred razpisi
in sklepanjem pogodb za dela na avtocestnem odseku
Vransko-Blagovica, bo s sprejetjem predlaganega zakona

26. marec 1999

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- mag. Anton Bergauer, Mitja GASPARI, minister za promet in
zveze,
- Žarko Pregelj, državni sekretar v Ministrstvu za promet in
zveze,
- mag. Janez Božič, predsednik uprave DARS d.d.
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- zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko-Blagovica,
Blagovica-Šentjakob, Pesnica-Slivnica, obvoznica Lendava,
Kozina-Klanec in Višnja gora-Bič (ZSDKAO), (UL RS, št. 13/
98); s katerim je bilo izdano soglasje za nadaljnih 270 mio USD
kreditov in
- zakon o poroštvu Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti
DARS d.d. iz kreditov, najetih za gradnjo avtocestnih odsekov
Vransko-Blagovica, Vransko-Šentjakob, Pesnica-Slivnica,
obvoznica Lendava, Kozina-Klanec in Višnja gora-Bič
(ZPDKAO), (UL RS, št. 13/98); s katerim je bilo izdano poroštvo
za 170 mio USD kreditov.

UVOD
1. OCENA STANJA
Gradnja avtocestnega odseka Vransko-Blagovica se je začela v
letu 1996 v skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 13/96) in programom dela DARS
d.d. za leto 1996 (odlok o soglasju k programu Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1996 - UL RS, št.16/96) ter
nadaljevala v letih 1997 in 1998 v skladu z letnimi plani razvoja in
vzdrževanja avtocest, v skladu s programom dela DARS d.d. za
leto 1997 (odlok o soglasju k programu Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d. za leto 1997 - UL RS, št.50/97) in
programom dela DARS d.d. za leto 1998 (odlok o soglasju k
programu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto
1998 - UL RS, št. 35/98).

Na podlagi navedenih zakonov so bila za odsek VranskoBlagovica -1, etapa v okviru že odobrenih finančnih kreditov (do
višine 235 mio USD) zagotovljena sredstva v višini 10.546.152.000
SIT oz. 69,4 mio USD (po tečaju 1 USD = 152 SIT). V okviru
dodatnih finančnih kreditov pa je bilo za financiranje tega odseka
(I. etape) zagotovljeno 16.622.638.000 SIT oz. 109,4 mio USD
(po tečaju 1USD = 152 SIT).

Sredstva, potrebna za realizacijo gradnje, se zagotavljajo z
zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 49/93),
zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (UL RS, št. 57/98), iz pobranih cestnin in
kreditov, najetih pri domačih in tujih bankah. V zvezi z najemanjem
kreditov za realizacijo gradnje odsekov, ki so se začeli graditi v
letu 1996, to je tudi tega avtocestnega odseka, sta bila v letu 1996
sprejeta

Za financiranje odseka Vransko-Blagovica - II. etapa je bilo s
programom dela za leto 1998 predvideno 25.200.000.000 SIT oz.
150 mio USD (po tečaju 1 USD = 168 SIT) sredstev kredita EIB/
III.
Glede na to, da je EIB ponudila Vladi Republike Slovenije na osnovi
okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo in EIB posojilo v
višini 175 mio ECU oz. 205,2 mio USD (1 ECU = 197 SIT, 1 USD
= 168 SIT) dodatnega kredita za financiranje 16,8 km dolgega
avtocestnega odseka Vransko-Blagovica - II. etape, je Vlada
Republike Slovenije s sklepom z dne 10. septembra 1998 poslala
EIB izjavo, da ne nasprotuje njeni udeležbi pri kreditiranju DARS
d.d. za financiranje tega avtocestnega odseka. Vlada Republike
Slovenije je s tem sklepom tudi soglašala, da bo v skladu z
zahtevami EIB predlagala Državnemu zboru zakon o poroštvu
za najetje tega kredita, kolikor bodo pogoji za tako poroštvo
sprejemljivi za Republiko Slovenijo.

- zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje
kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov in
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZSDA96), (UL RS, št.17/96); in
- zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d.
iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
ki se začnejo graditi v letu 1996 (2PDA96), (UL RS, št.17/96).
Z navedenima zakonoma je Državni zbor Republike Slovenije dal
Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju:
DARS d.d.) soglasje za najetje domačih in tujih kreditov do višine
235 mio USD glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški
kreditov po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan najetja kredita
in Republika Slovenija dala poroštvo za obveznosti DARS d.d. iz
naslova teh kreditov.

Posojilo EIB/III je v nacionalnem programu izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji predvideno v sklopu posojil v višini 1.783,3 mio
USD in je v skladu z Okvirnim sporazumom med Republiko
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko, ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije ratificiral 10. marca 1999.
Pregled zagotovljenih sredstev za izgradnjo avtocestnega odseka
Vransko - Blagovica je prikazan v naslednji tabeli:

V skladu s programom dela za leto 1997 je Državni zbor na 19.
izredni seji sprejel:

poročevalec, št. 17
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VIRI SREDSTEV ZA AC VRANSKO BLAGOVICA
PODODSEK
I. etapa:
Vransko - Trojane
II. etapa:
Trojane - Blagovica
SKUPAJ
PODODSEK
I. etapa:
Vransko - Trojane
II. etapa:
Trojane - Blagovica
SKUPAJ

Že odobreni Drugi krediti s
Krediti
Lastna
Celotna
soglasjem DZ
krediti
skupaj
sredstva
vrednost
(KB in KfW) (TFK1 in TFK2)
investicije
8.260.811
8,6 38.020.910 20.127.120 17.893.790 9.632.979

Dolžina
v km

v 000 SIT
Kredit
EIB/III
0

5.194.317 34.475.000

0

0 34.475.000

16.8 77.690.227 25.321.437 52.368.790

9.632.979

8.260.811 34.475.000

8,2 39.669.317

Celotna
vrednost
investicije
250.14
8,6

Dolžina
v km

Že odobreni Drugi krediti s
soglasjem DZ
krediti
(KB in KfW) (TFK1 in TFK2)
54,35
63,37
117,72

Krediti
skupaj

Lastna
sredstva
132,42

v mio USD
Kredit
EIB/III
0,00

8.2

236,13

30,92

205,21

0,00

0,00

205,21

16,8

486,27

163,34

322,93

63,37

54,35

205,21

Op.: Za I. etapo je upoštevano razmerje med USD in SIT 1:152, za II. etapo 1:168

soglasje Državnega zbora Republike Slovenije, s posebnim
zakonom.

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Ur.l.RS 41/98) določa investicijsko vrednost za izgradnjo odseka
Vransko-Blagovica v visini 448,3 mio USD, brez stroškov
financiranja.

S predvidenim kreditom v skupnem znesku 175 mio EUR (205,2
mio USD) bodo v skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS št. 41/98) in v skladu s
programom dela DARS d.d. za leto 1998 zagotovljeni viri sredstev
za izgradnjo II. etape avtocestnega odseka Vransko-Blagovica.

V programu dela DARS za leto 1997 (odlok o soglasju k programu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1997 (Ur.l.
RS št. 50/97)) je navedena celotna investicijska vrednost za
izgradnjo 1. etape odseka Vransko-Blagovica vključno s stroški
financiranja v višini 38.020.910.000 SIT oz. preračunano po tečaju
152 SIT za 1 USD 250,14 mio USD. V letnem programu dela
DARS d.d. za leto 1998 (odlok o soglasju k letnemu programu
dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 1998
(Ur.l. RS št. 35/98)) je navedena celotna investicijska vrednost za
izgradnjo 2. etape odseka Vransko-Blagovica vključno s stroški
financiranja v višini 39.669.317.000 SIT oz. preračunano po tečaju
168 SIT za 1 USD 236,13 mio USD.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S sprejetjem predlaganega zakona bo omogočena pravočasna
zagotovitev vseh potrebnih virov sredstev za oddajo del in začetek
gradnje II. etape avtocestnega odseka Vransko-Blagovica in s
tem omogočena izgradnja celotnega odseka do konca letd 2003.
Predlog zakona bo omogočil sklenitev pogodbe za najem
dodatnega kredita pri EIB v višini 175 mio EUR, pod pogoji:

Skupna investicijska vrednost avtocestnega odseka VranskoBlagovica s stroški financiranja v skladu z letnimi programi dela
DARS d.d. torej znaša 486,27 mio USD, investicijska vrednost
brez stroškov financiranja v skladu z nacionalnim programom
izgradnje avtocest pa znaša 448,3 mio USD.

- rok črpanja kredita je 15. junij 2004
- valuta črpanja je EUR ali valute držav članic Evropske
investicijske banke, oziroma katerakoli valuta s katero se trguje
na mednarodnem denarnem trgu;
- rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za
odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15. december
2004;
- valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne
tranše
- obrestna mera je obrestna mera, ki določi EIB Luxemburg za
izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna
(fiksna) ali popravljiva (t.j.stalna obrestna mera, ki se v teku
odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni-prilagodi in se v
posameznih obdobjih obračunava po veljavni stopnji EIB: v tem
primeru za obdobja 8 let, 6 Let in 6 let). Kreditojemalec se za
obrestno mero odloča za vsak počrpan znesek
- plačilo obresti: za spremenljivo obreštno mero so plačljive
četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno na
enake datume kot glavnica posojila. Plačilo obresti se izvrši v
istih valutah kot plačilo glavnice
- zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti
v znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita

S programom dela DARS d.d. za leto 1997 so bila za financiranje
1. etape zagotovljena sredstva v višini 27,2 mlrd SIT in s
programom dela DARS d.d. za leto 1998 sredstva v višini 25,2
mlrd SIT za financiranje II. etape odseka Vransko-Blagovica, skupaj
52,4 mlrd SIT. S preusmeritvijo dela sredstev ponujenega kredita
EIB/III iz I. etape na II. etapo odseka Vransko - Blagovica, ki so od
predvidenih višja za 9,3 mlrd SIT oz. 55,2 mio USD (1 EUR = 197
SIT, 1 USD = 168 SIT), se spremeni le razmerje med lastnimi
sredstvi in krediti med I. in II. etapo, medtem ko skupni znesek
lastnih sredstev in skupni znesek kreditov ostajata
nespremenjena.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Skladno s tretjim odstavkom 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji (UL RS, št.57/93) mora DARS d.d.
za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil predhodno pridobiti
26. marec 1999
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-

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita
provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno in se
obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do
dejanskega dneva črpanja
provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75% letno za
odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva
vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska
provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki se izračuna
pavšalno po polovični letni obrestni meri za razveljavljeni del
kredita
razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita
Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek sredstev
te banke v okviru v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec
opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi
pogoji za udeležence iz vseh držav.

Sredstva za odplačila prejetih kreditov bo zagotovila DARS d.d. iz
sredstev zbranih cestnin in iz sredstev po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(UL RS št. 57/98).
Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele republiški proračun
samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po zakonu o poroštvu
Republike Slovenije. V tem primeru ima Republika Slovenija
regresno pravico.
Drugih posledic najetja kredita ni.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) soglasje
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki v znesku 175
mio EUR glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški
kredita za avtocestni odsek Vransko-Blagovica.

-

2. člen

-

DARS d.d. lahko najame kredit iz prejšnjega člena pod naslednjimi
pogoji:
-

- Rok črpanja kredita je 15. junij 2004;
-Valuta črpanja je EUR ali valute držav članic Evropske
investicijske banke, oziroma katerakoli valuta s katero se trguje
na mednarodnem denarnem trgu;
- Rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za
odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15. december
2004;
- Valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne
tranše;
- Obrestna mera je obrestna mera, ki določi EIB Luxemburg za
izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna
(fiksna) ali popravljiva (t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku
odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni-prilagodi in se v
posameznih obdobjih obračunava po veljavni stopnji EIB: v tem
primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6 let). Kreditojemalec se za
obrestno mero odloča za vsak počrpan znesek;
- Plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so plačljive
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četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno na
enake datume kot glavnica posojila. Plačilo obresti se izvrši v
istih valutah kot plačilo glavnice;
Zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti
v znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita
in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
Provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00% letno in se
obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do
dejanskega dneva črpanja;
Provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75% letno za
odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva
vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska;
Provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki se izračuna
pavšalno po polovični letni obrestni meri za razveljavljeni del
kredita;
Razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita
Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek sredstev
te banke v okviru v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec
opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi
pogoji za udeležence iz vseh držav.
3. člen

DARS d.d. koristi sredstva kredita iz 1. in 2. člena tega zakona
skladno z dinamiko gradnje, določene v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih razvoja in
vzdrževanja avtocest.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:

EIB je avgusta 1998 Vladi Republike Slovenije na osnovi okvirnega
sporazuma med Republiko Slovenijo in EIB ponudila posojilo v
znesku 175 mio ECU oz. od 1.1.1999 175 mio EUR (205,2 mio
USD) dodatnega kredita za financiranje 16,8 km dolgega AC
odseka Vransko ■ Blagovica, katerega skupna predračunska
vrednost izgradnje znaša ok. 486 mio USD. Vlada Republike
Slovenije je s sklepom z dne 10.09.1998 EIB poslala izjavo, da ne
nasprotuje njeni udeležbi pri kreditiranju DARS d.d. za financiranje
tega AC odseka. Ob tem je tudi sklenila, da bo Državnemu zboru
v skladu z zahtevami EIB predlagala zakon o poroštvu za kredit,
ki ga bo najela DARS d.d., kolikor bodo pogoji za tako poroštvo
sprejemljivi za Republiko Slovenijo.

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za avtoceste v
Republiki Sloveniji z zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (UL RS, št. 57/93) v skladu zakonom o gospodarskih
družbah za opravljanje finančnega inženiringa, pripravo,
organizacijo in vodenje gradnje in vzdrževanja omrežja avtocest
ter upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji, skladno z odločitvami
Državnega zbora.
Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (UL RS, št.46/93), zakonu o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS št. 57/
98) in pobranih cestnin se sredstva za realizacijo gradnje avtocest
v skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (UL RS, št. 13/96 in 41/98) zagotavljajo tudi iz kreditov
domačih in tujih bank in drugih finančnih organizacij.

V skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, letnimi plani razvoja in vzdrževanja avtocest, programom
dela DARS d.d. za leto 1997 in programom dela DARS d.d. za leto
1998 predlagani zakon omogoča, da DARS d. d. lahko za realizacijo
programa gradnje avtocestnega odseka Vransko-Blagovica
najame pri EIB kredit v višini 175 mio EUR glavnice s pripadajočimi
obrestmi in drugimi stroški kredita, v skladu z določenimi pogoji in
s tem so zagotovljena sredstva za'izgradnjo celotnega
avtocestnega odseka Vransko-Blagovica.

DARS d.d. lahko po tretjem odstavku 5. člena zakona o Družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji najame srednjeročne in dolgoročne
kredite le po predhodnem soglasju Državnega zbora, na podlagi
posebnega zakona.

26. marec 1999
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POROŠTVU

REPUBLIKE

OBVEZNOSTI

NAJAME

IZ

DARS

INVESTICIJSKI

SLOVENSKIH

SLOVENIJE

KREDITA,

D.D.

PRI

BANKI

KI

ZA

GA

EVROPSKI

ZA

PROJEKT

AVTOCEST/III

(ZPDKEIBA)
- EPA 746 - II - hitri postopek

kreditojemalcem in Evropsko investicijsko banko kot
kreditodajalcem ter poroštveno pogodbo med Republiko
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko. V skladu z veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji je to možno storiti na podlagi
posebnih zakonov.

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME
DARS D.D. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA
PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/III,

S sprejetjem zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita pri Evropski
investicijski banki za projekt izgradnje slovenskih avtocest/
III po hitrem postopku in nato s čim prejšnjo ratifikacijo
garancijske pogodbe, bo odprta pot k pravočasni zagotovitvi
virov financiranja navedenega avtocestnega odseka v okviru
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji in izvajanja letnih planov razvoja in vzdrževanja
avtocest, kar sodi med izredne potrebe države.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri
Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/lil
- odsek Vransko-Blagovica, obravnava po hitrem postopku,
ker Program dela DARS d.d. za leto 1998 (Uradni list RS, št.
35/98), določa med viri sredstev za izgradnjo navedenega
avtocestnega odseka tudi najetje kredita pri EIB. Pred razpisi
in sklepanjem pogodb za dela na avtocestnem odseku
Vransko-Blagovica, je treba zagotoviti vire sredstev za
izgradnjo celotnega omenjenega odseka. Glede na predvideno
dinamiko pa bi se sredstva predvidoma začela črpati že v
letu 1999.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Valter REŠčlč, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

Da bi bila kot vir financiranja pravočasno zagotovljena sredstva
kredita EIB in da bi bilo možno njihovo črpanje še v tem letu,
je treba čim prej skleniti kreditno pogodbo med DARS d.d. kot
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za leti 1997 (1. etapa: Vransko-Trojane, UL RS št. 50/97) in 1998
(2. etapa: Trojane-Blagovica, UL RS št. 35/98). Predračunska
vrednost avtocestnega odseka Vransko-Blagovica znaša 77.690
mio SIT, oz. 394A mio EUR (1 EUR = 197 SIT). Ker samo s
prihodki DARS ne bi bilo mogoče uresničiti z Nacionalnim
programom predvidene dinamike izgradnje avtocest v Sloveniji,
naj bi DARS za gradnjo tega odseka iz svojih sredstev zagotovila
okoli 25.321 mio SIT, preostalih 52.369 mio SIT sredstev pa bi bilo
zagotovljenih s krediti, pri čemer večji del (ok. 66% ali 175 mio
EUR) predstavlja predvideni kredit EIB.

I. UVOD
1. OCENA STANJA
Projekt izgradnje slovenskih avtocest/lll (odsek VranskoBlagovica) v okviru zagotovitve potrebnih sredstev, poleg domačih
virov, predvideva tudi pridobitev kreditov mednarodnih finančnih
institucij. Podlago za pridobitev kredita Evropske investicijske
banke (EIB) predstavlja Okvirni sporazum med Republiko
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko, ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije ratificiral dne 10. marca 1999.

Predlagani zakon o poroštvu Republike Slovenije h kreditni
pogodbi, ki jo skleneta DARS kot kreditojemalec in Evropska
investicijska banka kot kreditodajalec, bo DARS omogočil črpanje
sredstev, ki bodo zagotavljala nemoteno izvajanje dinamike
izgradnje odseka Vransko-Blagovica, pododsek TrojaneBlagovica.

Okvirni sporazum določa, da EIB lahko financira le tiste projekte,
ki so prioriteta oz. v interesu Slovenije. Projekt izgradnje slovenskih
avtocest sodi v najvišjo državno prioriteto, zato je EIB avgusta
1998 v pismu naslovljenem na ministra za finance in ministra za
promet in zveze izrazila pripravljenost financiranja projekta
slovenskih avtocest/lll, v kolikor se Vlada RS s tem strinja. Vlada
RS je to potrdila na 74. seji 10. septembra 1998. Ker morajo biti
tovrstni krediti, v skladu s pravili EIB zavarovani z garancijo države
kreditojemalca je Vlada RS izrazila tudi pripravljenost, da
Državnemu zboru predlaga ustrezen zakon o poroštvu, kolikor
bi bili pogoji zanj sprejemljivi za garanta.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija
kreditodajalcu EIB garantirala za obveznosti DARS iz kreditne
, pogodbe za projekt slovenskih avtocest/lll. Na podlagi tega bo
Evropska investicijska banka DARS odobrila kredit v znesku
175 mio evrov, ki bo omogočil tekoče izvajanje programa izgradnje
avtocest na odseku Vransko-Blagovica, pododsek TrojaneBlagovica, t.j. dinamiko gradnje v skladu z Nacionalnim programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in programom dela DARS
za leti 1997 in 1998.

Glede na obseg predvidenih del v skladu z Nacionalnim
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS, št.
13/96 in 41/98), v skladu z letnimi plani razvoja in vzdrževanja
avtocest in v skladu s programom dela DARS d.d. (DARS) za leti
1997 in 1998, ki ga je potrdil Državni zbor RS, je kljub že
zagotovljenim sredstvom iz virov po zakonu o zagotavljanju
namenskih sredstev za izgradnjo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji (UL RS št. 46/93), zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev ža graditev državnih cest določenih v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(UL RS št. 57/98) in pobranih cestnin, nujno potrebno zagotoviti
tudi dodatne vire iz kreditov EIB, sicer ne bo mogoče pravočasno
realizirati zastavljenih investicijskih projektov.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sredstva za odplačilo najetega kredita bo zagotavljala DARS.
Finančne posledice po tem zakonu bi tako nastale samo v primeru,
če bi prišlo do vnovčitve garancije po zakonu o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita DARS pri
Evropski investicijski banki in bi prizadele državni proračun. V
takem primeru bi se sredstva nadomestila z vnovčenjem regresne
pravice, ki bo določena v pogodbi o načinu in pogojih zavaravonja
garancije RS, med Ministrstvom za finance in DARS. Sprejem
zakona o poroštvu ne zahteva sprejetja novih ali spremembe
veljavnih predpisov. Drugih posledic iz pogodbe o najetju kredita
ter poroštvene pogodbe ni.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Graditev 16.8 km dolgega avtocestnega odseka VranskoBlagovica je uvrščena v Nacionalni program izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Nacionalni program) in v program dela DARS

investicijske banke, oziroma katerakoli valuta s katero se trguje
na mednarodnem denarnem trgu;
- Rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za
odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15.12.2004;
- Valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne
tranše;
- Obrestna mera je obrestna mera, ki jo določi Evropska
investicijska banka Luxemburg za izbrano valuto črpanja in je
lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali popravljiva
(t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne dobe kredita
nekajkrat spremeni-prilagodi in se v posameznih obdobjih
obračunava po veljavni stopnji Evropske investicijske banke: v
tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6 let). Kreditojemalec se za

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS
d.d.) za kredit, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski
banki, v znesku 175 mio evrov, za Projekt slovenskih avtocest/lll
- gradnja avtocestnega odseka Vransko-Blagovica, pod
naslednjimi pogoji:
- Rok črpanja kredita je 15. junij 2004;
- Valuta črpanja je EUR ali valute držav članic Evropske
poročevalec, št. 17

14

26. marec 1999

obrestno mero odloča za vsak počrpan znesek.;
- Plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, za stalno in popravljivo obrestno mero pa polletno na
enake datume kot glavnica posojila. Plačilo obresti se izvrši v v
istih valutah kot plačilo glavnice;
- Zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti
v znesku 2,50 % letno za zapadel in neodplačan znesek kredita
in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
- Provizija za odlog črpanja dela kredita je 1,00 % letno in se
obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do
dejanskega dneva črpanja;
- Provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75 % letno
za odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva
vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska;
- Provizija za razveljavitev kredita je enaka znesku, ki se izračuna
pavšalno po polovični letni obrestni meri za razveljavljeni del
kredita;
- razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita
Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek sredstev
te banke v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec opravlja
na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji
za udeležence iz vseh držav.

r

podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za
finance ali njegov pooblaščenec.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona
ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega
izhajajo.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije
v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe
namesto DARS d.d., pridobi pravico regresiranja izplačanih
zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi
s tem nastali.
DARS d.d., sklene z ministrstvom, pristojnim za finance, pogodbo
o načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 30 dni
po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona. S
pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov plačanih iz naslova
poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način
urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS d.d..

V primeru, ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne
bo poravnavala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz
prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na poseben poziv
Evropske investicijske banke plačala te obveznosti namesto
DARS d.d..

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

2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije

III. OBRAZLOŽITEV

od 1994-1997 DARS odobrila 90 mio evrov dolgoročnih kreditov
za izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Krediti
so bili porabljeni za izgradnjo avtocestnih odsekov na prednostni
smeri vzhod-zahod. Protokol o finančnem sodelovanju je
nadomestil Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko, ki ga je Dr_avni zbor Republike
Slovenije ratificiral dne 10. marca 1999. Okvirni sporazum daje
Sloveniji možnost najemanja kreditov pri EIB za tiste projekte, ki
so prioriteta države.

1. Vlada Republike Slovenije je na osnovi zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS št. 30/39)'in skladno z odločitvami
Državnega zbora ustanovitelj Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.fUL RS št. 57/93).
Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotavljanju
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (UL RS št. 46/93), zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS št. 57/
98) in pobranih cestnin, se sredstva za realizacijo gradnje
avtocest, v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji, v skladu z letnimi plani razvoja in vzdrževanja
avtocest in v skladu s programom dela DARS za leti 1997 in
1998, zagotavljajo tudi iz kreditov domačih in tujih bank. Ker samo
s prihodki DARS ni mogoče uresničevati načrtovane dinamike
izgradnje avtocest kot jo predvideva Nacionalni program, si DARS
manjkajoča potrebna sredstva izposoja na tako na mednarodnih
kot na domačem trgu kapitala.

3. Projekt izgradnje slovenskih avtocest in v njegovem okviru
avtocestni odsek Vransko-Blagovica sodi v najvišjo državno
prioriteto, zato je Vlada RS na 74. seji 10. septembra 1998 potrdila
pripravljenost, da s poroštvom države, v skladu s pravili Banke,
podpre najetje kredita DARS pri EIB za sofinanciranje navedenega
avtocestnega odseka. Vlada RS je zato sklenila, da bo Državnemu
zboru v skladu z zahtevami EIB predlagala zakon o poroštvu, za
kredit ki ga bo pri Banki najela DARS. V skladu s tem je Vlada na
80. seji, dne 15. oktobra 1998, sprejela pobudo in izhodišča za
pogajanja o poroštveni pogodbi, ki jih je Odbor za mednarodne
odnose Državnega zbora potrdil na svoji 63. seji, dne 18.11.1998.
Pogajanja za sklenitev kreditne pogodbe med DARS in EIB ter

2. EIB je na podlagi Protokola o finančnem sodelovanju med
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, v letih
26. marec 1999
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pogajanja za sklenitev garancijske pogodbe med RS in EtB so
bila uspešno opravljena v ponedeljek 11. januarja 1999 na sedežu
EtB v Luksemburgu.

,

6. Sredstva za izpolnjevanje garancijskih obveznosti v zvezi s
kreditno pogodbo se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
V primeru da bi prišlo do vnovčitve poroštva za obveznosti DARS,
ki izhajajo iz kreditne pogodbe, se bodo ta sredstva nadomestila,
z vnovčenjem regresne pravice, ki bo določena v pogodbi med
Ministrstvom za finance in DARS (3. in 4. člen zakona).

4. Predračunska vrednost izgradnje 16.8 km dolgega
avtocestnega odseka Vransko-Blagovica znaša 77.690 mio SIT,
oz. 394.4 mio EUR (1 EUR = 197 SIT). Od tega naj bi DARS iz
svojih sredstev zagotovila okoli 25.321 mio SIT, preostalih 52.369
mio SIT sredstev pa bi bilo zagotovljenih s krediti, pri čemer večji
del (ok. 66% aH 175 mio EUR) predstavlja predvideni kredit EIB.
Dejstvo je, da DARS samo s svojimi prihodki ne bi mogla uresničiti
dinamike izgradnje avtocest v Sloveniji, kot je predvidena z
Nacionalnim programom. Najetje kredita pri EIB za gradnjo
avtocestnega odseka Vransko-Blagovica, ki je uvrščena v
Nacionalni program in v program dela DARS za leti 1997 (1.
etapa: Vransko-Trojane, UL RS št. 50/97) in 1998 (2. etapa:
Trojane-Blagovica, UL RS št. 35/98), zato pomeni zagotovitev
enega izmed najbolj ugodnih dolgoročnih kreditnih virov za
pravočasno realizacijo omenjenega avtocestnega odseka na
pododseku Trojane-Blagovica.

7. Garancijski pogoji so standardni pogoji EIB in veljajo za vse
pridružene članice EU, ki jim EIB dodeljuje kredite. Standami pogoji
pomenijo: da porok v celoti jamči za izpolnjevanje finančnih
obveznosti kreditojemalca, vključno z vsemi plačili obresti, provizij,
pripadajočih stroškov in drugih izdatkov, ki jih dolguje
kreditojemalec Banki, ko se garancija uveljavlja: da se porok
obvezuje, da bo na zahtevo Banke plačal dolgovane zneske
brez omejitev in pridržkov; da porok soglaša, da bo obresti in vsa
druga plačila zapadla v zvezi s kreditom, ki ga je odobrila Banka,
oprostil vseh državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen.
8. Vlada RS predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske
investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/lil odsek Vransko-Blagovica, sprejme v skladu z 201. členom
Poslovnika Državnega zbora po hitrem postopku. Program dela
DARS d.d. za leto 1997, na katerega je Državni zbor dal soglasje
(Uradni list RS št.'50/97) in program dela DARS d.d. za leto 1998
(UL RS št. 35/98), določata med viri sredstev za izgradnjo
navedenega AC odseka, tudi najetje tujih kreditov, pri čemer je
kredit EIB predviden za financiranje pododseka Trojane-Blagovica.
Pogoji za realizacijo tega projekta in pridobitev ustreznih virov,
bodo zagotovljeni z podpisom kreditne pogodbe, ki jo skleneta
DARS d.d. kot kreditojemalec in Evropska investicijska banka
kot kreditodajalec ter garancijske pogodbe, ki jo skleneta
Republika Slovenija in Evropska investicijska banka. S tem bodo
pravočasno zagotovljena sredstva za nemoteno izpolnjevanje
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
in za realizacijo letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest,
kar sodi tudi med izredne potrebe države.

5. Kredit EIB bo mogoče koristiti na osnovi sklenjene kreditne
pogodbe med EIB in DARS ter garancijske pogodbe med
Republiko Slovenijo in EIB. Sklenitev garancijske pogodbe bo
omogočil zakon o poroštvu, ki se nanaša na kredit v znesku 175
mio EUR, z rokom odplačila 20 let z vključenim 5-letnim
moratorijem za odplačilo glavnice (začetek odplačevanja glavnice
je 15.12.2004). Obrestna mera za izbrano valuto črpanja je lahko
spremenljiva (variabilna ■ npr.: trenutne četrtletne variabilne
obrestne mere, ki jih določa EIB za izbrano valuto črpanja so: za
EUR 3.34%, za DEM 3.51% in za USD 5.23%), stalna (fiksna) ali
popravljiva, ki je dejansko izpeljanka fiksne, s tem da se ta v teku
odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni oz. prilagodi in velja
za posameza obdobja, v tem primeru za 8 let, 6 let in naslednjih 6
let. Zamudne obresti znašajo 2,50% letno za zapadel in neodplačan
znesek kredita in se zaračunavajo za čas od dneva zapadlosti
do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita. Garant država se z zakonom zavezuje, da bo kreditojemalec razpise za
material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske
investicijske banke, ne glede na odstotek sredstev te banke v
okviru posameznega razpisa, izvajal na podlagi odprtih
mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz
vseh držav. Zakon določa, da v imenu in za račun Republike
Slovenije podpiše garancijsko pogodbo med Republiko Slovenijo
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in Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za finance ali
njegov pooblaščenec (2. člen).

9. Garancijsko pogodbo skladno s drugim odstavkom 63. čl.
Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.
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celotnega omenjenega odseka, glede na predvideno dinamiko
del, pa bi se sredstva predvidoma začela črpati že v letu 1999.

OBRAZLOŽITEV

Da bi bila kot vir financiranja pravočasno zagotovljena sredstva
kredita EIB in da bi bilo možno njihovo črpanje še v tem letu, je
potrebno čimprej skleniti kreditno pogodbo med DARS d.d. kot
kreditojemalcem in Evropsko investicijsko banko kot
kreditodajalcem ter poroštveno pogodbo Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko. V skladu z veljavno zakonodajo v
RS, je to možno storiti na podlagi posebnih zakonov.

v zvezi z obravnavo in sprejemom
predloga zakona po hitrem postopku
Vlada RS predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske
investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/l IIodsek Vransko-Blagovica, sprejme v skladu z 201. členom
Poslovnika Državnega zbora, po hitrem postopku.

S sprejetjem zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za
projekt gradnje slovenskih avtocest/lil po hitrem postopku in nato
s čimprejšnjo ratifikacijo garancijske pogodbe, bo odprta pot k
pravočasni zagotovitvi virov financiranja omenjenega AC odseka
v okviru nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji in izvajanja letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest,
kar sodi med izredne potrebe države.

Program dela DARS d.d. za leto 1998 (UL RS št. 35/98), določa
med viri sredstev za izgradnjo navedenega AC odseka, tudi najetje
kredita pri EIB. Pred razpisi in sklepanjem pogodb za dela na
avtocestnem odseku Vransko-Blagovica, pododsek TrojaneBlagovica, je potrebno zagotoviti vire sredstev za izgradnjo
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Predlog zakona o

DOPOLNITVAH

REZERVAH

ZAKONA

0

BLAGOVNIH

(ZBR-A)

- EPA 751 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 18. marca 1999
določila besedilo:

oblikovanje obveznih rezerv naftnih derivatov med izredne
potrebe države.

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
BLAGOVNIH REZERVAH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah zakona
o blagovnih rezervah obravnava po hitrem postopku, ker sodi

- dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- Anton Grabeljšek, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in
nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega
obsega, v vojni. V okviru ZRSBR so bile junija 1998 oblikovane tri
enote z ločenim finančnim poslovanjem, to je: enota za obvezne
rezerve naftnih derivatov, enota za strateške rezerve in enota za
kmetijske intervencije. ZRSBR je že oblikoval minimalne rezerve
naftnih derivatov, v veliki večini pa bi bilo te rezerve še potrebno
oblikovati, prav tako pa zgraditi za to potrebni rezervoarski prostor.
Zaradi velikega obsega nalog in ločenosti obveznih rezerv nafte
od ostalih blagovnih rezerv je smiselno oblikovati specializirano
pravno osebo za izvrševanje gospodarske javne službe
zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.
Ustanovitev te nove pravne osebe je utemeljena tudi zaradi
možnosti sodelovanja uporabnikov pri upravljanju zavoda, kar v
primeru ohranitve stare strukture in podreditve dejavnosti ZRSBR
ne bi bilo mogoče.

I. UVOD
1.) Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
V skladu z državnim programom za prevzem pravnega reda
Evropske unije do konca leta 2002 je potrebno v okviru področja
energetike prilagoditi slovensko zakonodajo tudi za področje
zagotavljanja obveznih rezerv naftnih derivatov, ki so v Evropski
uniji na podlagi direktive št. 68/414/EEC, 72/425/EEC in 98/93/
EC, predpisane v višini, ki zadošča za 90-dnevno porabo v državi,
preračunano na porabo v preteklem letu.
Republika Slovenija se je ob bilateralnem screeningu za področje
energetike že zavezala, da bo oblikovala 60-dnevne rezerve
naftnih derivatov do leta 2002, za oblikovanje preostalega dela
rezerv do obsega, ki zadošča za 90-dnevno porabo, pa bo
zaprosila za prehodno obdobje do leta 2005.

Obseg obveznih rezerv nafte in njenih derivatov količinsko in
strukturalna določajo pravni viri Evropske unije. Zato predlog
zakona v tem delu predvsem zagotavlja skladnost z navedenimi
predpisi. Pri tem so strukturalni standardi v celoti povzeti iz
evropske ureditve. Predlog dopolnitev ZBR poskuša omogočiti
javnemu gospodarskemu zavodu za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov (ZORN) kot odgovornemu subjektu za
oblikovanje rezerv čim večjo možnost izbire glede načina

V slovenski zakonodaji področje blagovnih rezerv ureja Zakon o
blagovnih rezervah (ZBR - U.l. 60/95), ki storitev oblikovanja in
uporabe blagovnih rezerv opredeljuje kot gospodarsko javno
službo, ki jo opravlja javni gospodarski zavod Zavod RS za
blagovne rezerve ( ZRSBR - Sklep o ustanovitvi, U.l. 72/95). ZBR
v 2. členu blagovne rezerve definira kot rezerve, ki se oblikujejo
26. marec 1999
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zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (možnost
zagotavljanja obveznih rezerv s količinami nafte in polproizvodov,
možnost uporabe lastnih in najetih skladišč). Po drugi strani pa
predlog dopolnitev ZBR vsebuje nujne garancije, da o uporabi
obveznih rezerv odloča Vlada Republike Slovenije in da so obvezne
rezerve v trenutku odločitve dejansko razpoložljive. Odločanje o
uporaba obveznih rezerv je v pristojnosti Vlade Republike
Slovenije, ki pri odločanju ravna po splošnih pravilih (9.člen) ZBR.
Posebej velja opozoriti, da je pri aktiviranju rezerv članic Evropske
unije pomemben dejavnik odločanja Evropska komisija, kot to
izhaja iz pravnih pravil Evropske unije. Predlog dopolnitev ZBR je
rokovno usklajen z zahtevo po harmonizaciji pravnega reda.

Unije razodeva zelo raznoliko urejanje problematike, tako v
časovnem, kot tudi v vsebinskem okviru. Ce izhajamo iz stanja
zakonodaj v času sprejemanja posebej obravnavane direktive
Sveta ministrov 68/414' pa tudi kasneje, ugotovimo, da so bili
temeljni predpisi, ki so se nanašali na problematiko, bodisi
samostojni ali pa je bila vsebina zajeta predvsem v sklopu
predpisov o rezervah. Časovno gledano so bili ti predpisi izdani
od tridesetih let naprej. Po posameznih državah2 je bilo stanje
tako, daje Belgija urejala problematiko z Arrete royal du 11.10.1971
(3.12.1971, 15564), Arrete royal du 1976 (9.6.1976) in na
mednarodni ravni s Protocole Belgo/Luxembourg 29.11.1963. Na
Danskem so rezerve nafte in njenih derivatov pred in po vstopu
v Evropsko unijo obravnavali štirje viri, zakon in trije podzakonski
predpisi, podoben pa je bil položaj v Španiji. Zanimiva je francoska
zakonodaja, ki med viri pozna zakon, sprejet že leta 1925 in
nekaj njegovih novel, pa tudi vrsto ministrskih dekretov. Na Irskem
statutarna določila najdemo v finančno naravnanem predpisu iz
leta 1974 in 1976, precej stari pa so tudi izviri italijanskega urejanja
vsebine rezerv, saj zakonodajni viri izvirajo iz leta 1933 s
kasnejšimi novelami, za uveljavitev pa so izdali še vrsto
podzakonskih predpisov. Tudi luksemburška zakonodaja izvira
iz let 1946, opozorimo pa še na že omenjeni skupni protokol z
Belgijo. V nizozemskem pravu podatki izkazujejo urejenost v
zakonu iz leta 1976, na portugalskem pokritost tematike v zakonu
iz leta 1988 in dekretu, v Veliki Britaniji pa v predpisih iz let 1976.
Navedeni pravni viri predstavljajo okvir za oblikovanje slovenskih
pravnih predpisov. Poudariti velja, da gre za naslonitev glede
temeljnih institutov, na shematično zgradbo pa zaradi specifike
ne in so zato rešitve izvirne in prilagojene temu, da bi bil predpis
kar najbolj usklajen z obstoječim pravnim sistemom v Republiki
Sloveniji in da bi omogočal zložen in mehak prehod v stanje, ki je
s končnim rokom omejeno s koncem leta 2004.

Splošna normativna podlaga v pravnem sistemu RS, ki določa
obliko zagotavljanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, pa
je hkrati tudi odločujoča pri določanju načina zagotavljanja
finančnih sredstev. Ker gre pri oblikovanju obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov za gospodarsko javno službo, se financiranje
v skladu z 8. členom ZGJS lahko zagotavlja bodisi s ceno javnih
dobrin, bodisi s proračunskih sredstev ali iz drugih virov, določenih
z zakonom ali odlokom javne skupnosti. V predlogu je izbran
sistem financiranja preko plačevanja posebnega nadomestila za
izvrševanje gospodarske javne službe, ki ga v obliki članarine
plačujejo sami uporabniki. Uporabniki gospodarske javne službe
so distributerji in samostojni uvozniki nafte in njenih derivatov. Ti
se lahko v primeru, ki utemeljuje aktiviranje rezerv, lahko še naprej
oskrbujejo in s tem opravljajo svojo gospodarsko dejavnost.
Osnova za obračun in plačilo nadomestila so prodane in uvožene
količine. Prednost namenskega zagotavljanja sredstev je
predvsem v tem, da ZORN pridobiva stalno finančna sredstva, ki
so potrebna za izpolnitev obveznosti v rokih, ki so odmerjeni z
dinamiko približevanja Republike Slovenije Evropski uniji. Hkrati
pa se s tem finančna obremenitev odmeji na tistega, ki so jim
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov tudi namenjene. Dinamika
finančne obremenitve je pogojena s stanjem stvari: za oblikovanje
zahtevanih obveznih rezerv je potrebno v prvi fazi zagotavljati
večja finančna sredstva, po oblikovanju zahtevane količine pa
gre le še za sprotna prilagajanja. Predlog dopolnitev ZBR izhaja
tudi iz energetske pomembnosti nafte in njenih derivatov, precejšnje
odvisnosti od uvoza teh energentov in surovin ter nepričakovanosti kriznega položaja v zvezi z dobavami. Njegov namen
je zagotovitev vsaj začasne lastne energetske neodvisnosti na
tem področju.
,,

2.2. Skladnost s pravom Evropske unije
Temeljni pravni vir, ki v Evropski uniji ureja problematiko predloga
dopolnitev ZBR je direktiva Sveta ministrov 68/414.3 Direktiva
izhaja iz naslednjih predpostavk:
- energetska pomembnost nafte in njenih derivatov;
- precejšnja odvisnost od uvoza teh energentov in surovin;
- težave, ki bi nastopile ob morebitnem omejene možnosti uvoza
iz tretjih držav;
- namen zagotovitve vsaj začasne lastne energetske
neodvisnosti;
- nepričakovanost kriznega položaja v zvezi z dobavami nafte in
njenih derivatov;
- nujnost zagotovitve rezerv.

Finančna sredstva za nakup manjkajočih količin naftnih derivatov
ter izgradnjo rezervoarjev ni mogoče zagotoviti v okviru
državnega proračuna, zato je v predlogu zakona predviden enak
način zagotavljanja finančnih sredstev kot v nekaterih državah
EU, to je v obliki posebnega nadomestila za izvrševanje
gospodarske javne službe, ki ga plačujejo porabniki v okviru
maloprodajne cene derivatov. Z zagotovitvijo finančnega vira na
podlagi predlaganega zakona bo omogočeno oblikovanje 90dnevnih obveznih rezerv naftnih derivatov v predvidenih rokih.

Direktiva je po naravi in dometu harmonizacijski pravni vir, ki od
države zahteva, da doseže določen rezultat, jim pa prepušča
izbiro glede metode in načina, kako bo to dosegla. Razlog za to je
bila v času sprejema direktive izrazito neusklajena držav članic,
saj so viri, ki so kakorkoli - deloma ali v celoti, neposredno ali
posredno, pokrivali navedeno tematiko po državah članicah izvirali
iz obdobja vse od leta 1930 dalje.

2.) Primerialnopravna analiza in skladnost s pravom
Evropske uniie
2.1. Primerjalno pravo
Pregled tujih pravnih ureditev, predvsem iz držav članic Evropske

1

Povzeto po bazah podatkov pravnih virov ES (PUBREF) kot uvodu v 68/
414/EEC Directive of 20. December 1968 imposing an obligation on member
states of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum
products.
5

68/414/EEC Directive of 20. December 1968 imposing an obligation on
member states of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or
petroleum products.

'68/414/EEC Directive of 20. December 1968 imposing an obligation on
member states of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or
petroleum products.
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Po pravu Evropske unije je na podlagi direktive stanje naslednje.
Države članice morajo imeti sprejeto predpise katerekoli
hierarhične stopnje, ki zagotavljajo rezerve naftnih proizvodov in
sicer po posameznih produktnih skupinah (3. člen). Obdobje, za
katero morajo biti zaloge na voljo je 65 dni, količine pa se izračunava
na podlagi notranje porabe v preteklem koledarskem letu. 65
dnevne zaloge rezerv so bile leta 1972 dvignjene na
devetdesetdnevne," obdobje za dosego devetdesetdnevnih zalog
pa je bilo odmejeno s končnim rokom 1.1.1975. Določena je
metodologija za prilagajanje in določene zaloge, ki jih je
metodološko dovoljeno vštevati v zaloge (1. člen). Države članice
morajo v določenem roku Komisiji ES posredovati statistične
podatke, iz katerih je razvidno, kakšna je poraba in kakšne so
zaloge (4. člen); predpisana je tudi metodologija za izračunavanje
podatkov (5. člen). Vodilni princip zakonodaje Evropske unije je
ta, da morajo biti rezerve ves čas na voljo državi, ki mora rezerve
imeti, kar v osnovi pomeni, da naj bi bile biti rezerve ali v državi, ki
je zavezana, dopustno je tudi sklepanje pogodb med zavezanci
za rezerve, s katerimi se rezerve skladišči na ozemlju druge
države članice. Ker je uveden nadzor Komisije, morajo biti osnutki
teh pogodb predhodno predloženi njej, da poda morebitne
pripombe. Po sklenitvi se pogodbe notificirajo pri komisiji, ki o tem
obvesti vse države članice.

Navedene so tudi postavke, ki jih ni dovoljeno vključiti v statistična
poročila. Pomembno je določilo, ki določa, da v primeru težav pri
dobavi nafte Komisija ES organizira posvetovanje med državami
članicami, države članice pa se morajo izogibati uporabi rezerv in
njihovemu zmanjševanju. Države članice morajo Komisijo
promptno obveščati o uporabi rezerv, časovnih obdobjih uporab,
uporabljenih količinah, stanju zalog po uporabi itd.
Z direktivo iz leta 19735 so bili predstavljeni predpisi nadgrajeni z
določili o oblastnih organih v državah članicah, ki lahko ukrepajo
v primeru težav in kriz z omejitvami porabe in uvajanjem prioritet
porabe določenim skupinam porabnikov. Določeni so intervencijski
ukrepi, plani, organi, ki jih nominira nacionalna zakonodaja in
informacijski kanali. Na energetsko politiko se zgolj posredno
nanaša sklep o zmanjševanju porabe,6 koneksno pomembna pa
je tudi zakonodaja na področju carinskih nomenklatur.
3.) Cilji zakona
Temeljni cilj zakona je prilagoditev slovenskega pravnega reda s
pravom Evropske unije, ki državam nalaga oblikovanje rezerv
nafte in njenih derivatov. S tem se zagotavljajo tudi pogoji, da se v
primerih kriz na svetovnem trgu zagotovi stabilen vir za oskrbo
domačega trga. Finančne obremenitve oblikovanja rezerv
prevzemajo tisti, ki so jim rezerve namenjene.

Pravo Evropske unije natančno definira pogoje za sklenitev teh
pogodb, ki morajo vsebovati:
- določenost postopkov za preverjanje in identifikacijo zalog
rezerv;
- sklenjenost za nedoločen čas;
- ob možnosti enostranskega prenehanja pogodbe mora pogodba
vsebovati klavzulo, da klavzula o enostranskem prenehanju ne
velja v času krize in da Komisija prejeme predhodno notifikacijo.

4.) Finančne posledice
Vsa potrebna sredstva za oblikovanje in vzdrževanje 90-dnevnih
obveznih rezerv naftnih derivatov ter izgradnjo oziroma najem
potrebnih rezervoarjev bodo v celoti zagotovljena iz posebnega
nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe, ki ga bodo
kot obvezno članarino plačevali uporabniki in se uvaja s
predlaganim zakonom. Okvirni obseg potrebnih finančnih sredstev
in dinamika sta razvidna iz PRILOGE št.1.

V zaloge rezerv je dopustno vključiti:
-

količine na tankerjih, ki so zasidrani za izčrpavanje,
količine v rezervoarjih na vhodih v naftovode,
zaloge v rafinerijskih rezervoarjih in rezervoarjih uvoznikov,
zaloge v skladiščih velikih porabnikov, če ima nacionalno pravo
določilo o zavezi vzdrževanja stalnih rezerv.

4

s
73/238/EEC Directive of 24 July 1973 on measures to mitigate the effects
of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products.
4

6

72/425/Council Direclive of 19. December 1972 amending Directive of 20.
December 1968 imposing an obligation on member stales of the EEC to
maintain minimum stocks ol crude oil and/or petroleum producls, OJ L 291.
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77/706/EEC Council Decision on setting of a Community target for a
reduction in the consumption of primary sources of energy in the event of
difficulties in the supply of crude oil and petroleum products.
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II. BESEDILO ČLENOV

Osnova za obračun in plačilo članarine so prodane količine nafte
in njenih derivatov.

1. člen

Višino članarine in način obračunavanja za vsako naslednje
koledarsko leto po posameznih proizvodih določi Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za preskrbo ob soglasju
ministra, pristojnega za energetiko.«

V zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) se za
III. poglavjem z naslovom »OBVEZNOSTI IN PRAVICE ZAVODA«
doda novo III a. poglavje z naslovom »ZAGOTAVLJANJE
OBVEZNIH REZERV NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV«, tako,
da se za sedanjim 21. členom v novo poglšvje doda nove člene
21. a, 21 .b,21. c in 21č, ki se glasijo:

»21 c. člen
Osebe iz drugega odstavka 21. b člena morajo na obrazcu, ki ga
predpiše minister, pristojen za preskrbo, posredovati podatke, ki
so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv.«

»21 a. člen
Kot posebna gospodarska javna služba se zagotavlja oblikovanje
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za naslednje skupine
proizvodov:

»21. č člen
Pravice in odgovornosti ustanovitelja javnega gospodarskega
Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov izvršuje
ustanovitelj.

- motorni bencin, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski
bazi;
- dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko
gorivo na kerozinski bazi;
- kurilna olje.

Zavod upravlja upravni odbor, sestavljen iz šestih članov,
imenovanih za štiriletni mandat.
Upravni odbor imenuje Vlada Republike Slovenije.

Za izvajanje gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka
Republika Slovenija ustanovi javni gospodarski zavod za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov.

Po enega člana upravnega odbora imenuje Vlada Republike
Slovenije izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za
preskrbo in ministrstva, pristojnega za energetiko, dva člana na
poziv ministrstva, pristojnega za preskrbo predlagajo uporabniki
gospodarske javne službe, dva člana pa se na predlog ministrstva,
pristojnega za preskrbo imenujeta izmed neodvisnih
strokovnjakov.

Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način in pogoje za
oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter
vzdrževanje in upravljanje rezerv tako, da se do leta 2005 doseže
količine rezerv, ki ustreza devetdesetnevni povprečni porabi v
preteklem letu.

Za predsednika upravnega odbora imenuje Vlada Republike
Slovenije enega izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za
preskrbo.«

Javni gospodarski zavod za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov lahko sklepa pogodbe za skladiščenje obveznih rezerv
nafte in njenih derivatov z domačimi subjekti, s tujimi subjekti pa
na podlagi predhodno sklenjenega meddržavnega sporazuma.

Druge pravice in odgovornosti ustanovitelja izvršuje Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve.

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se oblikujejo in
zagotavljajo po proizvodih, vrstah in količinah, ki jih za vsako
koledarsko leto z določi Vlada Republike Slovenije na predlog
•ministra, pristojnega za preskrbo ob soglasju ministra, pristojnega
za energetiko.

2. člen
V 22. člen se dodata nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita:

»21 b. člen

»22. člen *

Oblikovanje in zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov se financira iz posebnega nadomestila za izvrševanje
gospodarske javne službe, ki ga kot obvezno članarino plačujejo
uporabniki (v nadaljnem besedilu: članarina).

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem
opravljanju gospodarske dejavnosti, če ne posreduje podatkov,
zahtevanih po 21. c členu tega zakona.

Uporabniki gospodarske javne službe so distributerji ter uvozniki,
ki so v preteklem letu uvozili več kot 25 ton nafte in njenih derivatov
iz prvega odstavka 21. a člena. Uporabniki po upravičeni, da se v
primeru izdaje sklepa iz 9. člena tega zakona, oskrbujejo iz
obveznih rezerv za namene nadaljnje prodaje oziroma lastno
oskrbo.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.«
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti,
peti in šesti odstavek.

Članarino plačujejo uporabniki gospodarske javne službe javnemu
gospodarskemu zavodu za obvezne rezerve nafte in naftnih
derivatov. Ta sredstva so namenjena zagotavljanju rezervoarskih
kapacitet in potrebnih količin nafte in naftnih derivatov.

3. člen
Zavod za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se ustanovi
najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.

Za razpolaganje s sredstvi iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo določbe 11., 12. in 13. člena, drugega odstavka 17.
člena ter 18. in 19. člena tega zakona.

poročevalec, št. 17

Sredstva za začetek dela Zavoda za obvezne rezerve nafte in

22

26. marec 1999

4. člen

njenih derivatov se zagotovijo iz premoženja Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve.

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

Vlada Republike Slovenije v roku desetih dni po sprejemu
ustanovitvenega akta imenuje upravni odbor Zavoda za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov, ki sprejme statut zavoda v roku
šestdesetih dni.

III. OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH

porabi v preteklih obdobjih, ki služijo kot osnova za izračun.
Osnova za obračun in plačilo članarine so prodane količine nafte
in njenih derivatov oziroma uvožene količine naftnih derivatov.
Višino članarine in način obračunavanja za naslednje koledarsko
leto po posameznih proizvodih določi Vlada Republike Slovenije
na predlog ministra, pristojnega za preskrbo ob soglasju ministra,
pristojnega za energetiko.

21. a člen določa, da obvezne rezen/e nafte in njenih derivatov
oblikuje in zagotavlja javni gospodarski zavod za obvezne rezen/e
nafte in njenih derivatov. V skladu z direktivo Sveta ministrov 68/
414 določa skupine surovin in proizvodov, ki morajo biti
zagotovljene kot obvezne rezerve. Zajema osnovne proizvode
in morebitne substitute. V skladu z isto direktivo razkriva tudi cilj
sprejema zakona, to pa je harmonizacija s pravnim redom
Evropske unije tako, da vlada predpiše način in pogoje za
oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter
vzdrževanje in upravljanje rezerv tako, da se do leta 2005 doseže
količine rezerv, ki ustreza devetdesetnevni povprečni porabi v
preteklem letu. Določilo torej opredeljuje namen zakona in orodja
za doseganje tega namena. Glavni namen zakona je zagotovitev
devetdesetdnevnih rezerv nafte in njenih derivatov in zagotovitev
preglednosti delovanja ZORN.

Članarino se bo predvidoma plačevalo v večji višini le v obdobju,
ki je potrebno za vzpostavitev rezerv v devetdesetdnevnih
količinah. V tem obdobju so finančne potrebe največje. Po
vzpostavitvi zalog pa so finančne potrebe manjše in predstavljajo
dejansko le stroške vzdrževanja in prilagajanja. Za določanje
količin obveznih rezerv so potrebni stalni podatki o tekoči porabi
nafte in njenih derivatov. Ti podatki se zajemajo pri zavezancih za
plačilo članarine. Tehnika zajemanja bo določena s podzakonskim
aktom. Zato 21 c. člen določa obveznost posredovanja podatkov
in postavlja temelj za metodologijo njihovega pridobivanja.

Določitev obveznih rezerv po proizvodih, vrstah in količinah je
zaradi čim večje prilagojenosti dejanskim potrebam v pristojnosti
ministra, pristojnega za preskrbo. O uporabi obveznih rezerv
odloča Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega
za preskrbo, ■kar ZBR že ureja. Rešitev je torej notranje
konsistentna. Po morebitnem polnopravnem članstvu v Evropski
uniji bo odločanje delno preneseno tudi na Komisijo ES, kar pa bo
pokrivala citirana direktiva z novelami.

21. č člen določa, da pravice in odgovornosti ustanovitelja javnega
gospodarskega Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov izvršuje ustanovitelj, ki ustanoviteljske pravice prenaša
na Zavod RS za blagovne rezerve. Zakon postavlja osnovno
upravljalsko strukturo s tem, da določa, da zavod upravlja upravni
odbor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije. Ta imenuje tudi
predsednika upravnega odbora izmed predstavnikov ministrstva,
pristojnega za preskrbo. Zakon določa sestavo in mandatno dobo.
Tako po enega člana upravnega odbora imenuje Vlada Republike
Slovenije izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za
preskrbo in ministrstva, pristojnega za energetiko, dva člana na
poziv ministrstva, pristojnega za preskrbo predlagajo uporabniki
gospodarske javne službe, dva člana pa se na predlog ministrstva,
pristojnega za preskrbo imenujeta izmed neodvisnih
strokovnjakov. Določbe o upravljanju zavoda so v skladu z ZGJS
in ZGD. Poudarjena je vloga Vlade RS, predvsem zato, ker gre za
pomembno dejavnost, ki jo opravlja zavod, uporabo javnih
sredstev in zagotovitev transparentnosti delovanja javnega
zavoda.

ZORN bo imel pri izvajanju osrednjo vlogo tudi v pripravi načrta
oblikovanja, vzdrževanja in upravljanja obveznih rezerv nafte in
njenih derivatov.
Osrednjega pomena je 21. b. člen, po katerem se oblikovanje in
zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov financira
iz posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne
službe, ki ga v obliki članarine plačujejo uporabniki. Določilo torej
definira subjekte, ki so zavezanci za zagotavljanje namenskih
sredstev za oblikovanje rezerv nafte in njenih derivatov. Izhaja iz
predpostavke, da se namenska sredstva zagotavljajo glede na
porabo. Zato so zavezanci za plačilo člnarine kot uporabniki
javne službe distributerji nafte in njenih derivatov ter uvozniki, ki
so v preteklem letu uvozili več kot 25 ton nafte in njenih derivatov.
S takim obremenjevanjem je zagotovljena funkcionalna
povezanost ter pravična distribucija obremenitev, saj namenska
sredstva prispevajo le tisti, ki so kasneje tudi morebitni upravičenci
do uporabe aktiviranih zalog. Sklep o aktiviranju zalog rezerv pa
sprejme Vlada RS na podlagi 9. člena ZBR. Za razpolaganje s
sredstvi iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe
11., 12. in 13. člena, drugega odstavka 17. člena ter 18. in 19.
člena tega ZBR. Določba se povezuje z določili o obveščanju o
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Dopolnjeni 22. člen z določbama, da se z denarno kaznijo kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri
samostojnem opravljanju gospodarske dejavnosti, če ne
posreduje podatkov, zahtevanih po 21. c členu tega zakona, z
denarno kaznijo pa za prekršek odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori to dejanje, sankcionira neposredovanje podatkov, ki so
potrebni za določanje količin obveznih rezerv.
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Predlog zakona o

KMETIJSKO

SLOVENIJE

GOZDARSKI

ZBORNICI

(ZKGZ)

- EPA 235 - II - tretja obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 101. seji dne 18/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI
ZBORNICI SLOVENIJE,

- Ciril Smrkolj, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Franc But, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;
- Ervin Kuhar, državni podsekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Mojca Geč Zvržina, državna podsekretarka v Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 10. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14/1-1999 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije - tretja obravnava.

2. člen
(Pravni položaj)

I. POLOŽAJ IN DELOVNO PODROČJE
KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE
SLOVENIJE

Zbornica je pravna oseba javnega prava.
Kot pravna oseba je zbornica lahko lastnica premičnih in
nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravice in prevzema
obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe oziroma se vanje
vključuje.

1. člen
(Ustanovitev)

Sedež zbornice je v Ljubljani.

V Republiki Sloveniji se ustanovi Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).

3. člen
(Pojem kmetijstva in gozdarstva)

Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so:
- varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in
ribištva;
- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo
kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost;
- pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja,
gozdarstva in ribištva.
26. marec 1999

Po tem zakonu pojem kmetijstva in gozdarstva obsega vse
dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v
kmetijstvo razen storitev za rastlinsko pridelavo in živinorejo ter
lovstva; gozdarstvo razen storitev za gozdarstvo; ribištvo in
ribogojstvo razen storitev, povezanih z ribištvom, in storitev,
povezanih z ribogojstvom.
25
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Zbornica izvršuje javna pooblastila, ki se določijo z zakonom.
Listine, ki jih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, so
javne listine.

Kmetijski, ribiški oziroma gozdarski obrat (v nadaljnjem besedilu;
kmetijski oziroma gozdarski obrat) je gospodarska celota, ki jo
sestavljajo gospodarski objekti z opremo, v katerih se opravlja
katera od dejavnosti, navedenih v prvem odstavku tega člena,
skupaj s stanovanjskim objektom in pripadajočimi kmetijskimi
zemljišči ali gozdovi, ne glede na organizacijsko obliko. Posamezno
kmetijo oziroma kmetijsko ali gozdarsko organizacijo lahko
sestavlja več kmetijskih oziroma gozdarskih obratov.

Dejavnost zbornice iz prvega odstavka tega člena se nanaša na
vsa kmetijska zemljišča in gozdove ter na vse kmetijske in
gozdarske obrate iz 3. člena tega zakona, ne glede na obseg,
način gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni drugače
določeno.

Med kmetijske oziroma gozdarske obrate se po tem zakonu
štejejo tudi gospodarski obrati, to so gospodarske celote objektov
z opremo, ki so potrebni za opravljanje določene gospodarske
dejavnosti, ki predelujejo pretežno lastni pridelek oziroma lastne
proizvode glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v
nadaljnjem besedilu: stranski obrati), in gospodarski obrati, ki
izdelujejo oziroma vzdržujejo opremo pretežno za potrebe
glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v nadaljnjem
besedilu: pomožni obrati).

Za vzpostavitev in vodenje seznama članov iz zadnje alinee
prvega odstavka tega člena ima zbornica pravico do vpogleda in
uporabe podatkov in evidenc:
- o enotni matični številki občana, imenu in priimku ter naslovu
fizične osebe iz Centralnega registra prebivalstva in podatke o
pravni osebi iz Poslovnega registra Slovenije;
- o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (enotna matična
številka občana, ime, priimek in naslov lastnika ter katastrski
dohodek zemljišč) iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra;
- o pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojencih na
podlagi kmetijske dejavnosti (ime in priimek, naslov in enotna
matična številka občana), ki jih vodi Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije;
- o osebah, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost
in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se priglasile kot
podjetniki, in jih vodijo pristojni davčni organi;
- o pravnih osebah, ki so članice zbornice, iz Poslovnega registra
Slovenije.

Za pridelovanje vrtnin kot kmetijsko dejavnost se po tem zakonu
ne štejejo urejanje in vzdrževanje vrtov ter parkov, izdelovanje
vencev, šopkov in podobnih izdelkov, trgovanje s temi izdelki
oziroma storitvami, razen če se te dejavnosti opravljajo v
stranskem kmetijskem obratu, ki pretežno uporablja lastne pridelke
glavnega obrata in ima v razmerju do tega obrata tudi manjši
obseg poslovanja.
4. člen
(Delovno področje)
Pri uresničevanju svojega namena zbornica opravlja zlasti
naslednje naloge:

5. člen
(Organizacijske enote)

- obravnava problematiko kmetijstva in gozdarstva ter skrbi za
njun skladen razvoj;
- oblikuje stališča in predloge kmetijstva in gozdarstva za
spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike;
- oblikuje stališča in predloge ukrepov za izboljšanje delovnih
razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, za gospodarno in okolju
prijazno kmetovanje, gospodarjenje z gozdovi, gospodarski
ribolov in ribogojstvo;
- spremlja razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristojnim
državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem
javnih pooblastil daje obvestila in predloge na njihovo zahtevo
ali na svojo pobudo;
- daje pobude za sprejem zakonov in drugih predpisov ter
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in gozdarstvo, in
ustreznim organom lokalnih skupnosti posreduje mnenja k
predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo interese
kmetijstva in gozdarstva;
- zagotavlja strokovno svetovanje na področju kmetijstva,
gozdarstva in ribištva;
- zagotavlja vodenje rodovništva, selekcije in kontrole za goveda,
prašiče, konje in drobnico;
- opravlja naloge s področja poklicnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja za osebe, ki opravljajo kmetijsko
oziroma gozdarsko dejavnost, in neposredno izvaja različne
oblike usposabljanja za te dejavnosti;
- podpira in pospešuje sodelovanje kmetijskih in gozdarskih
izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi in
gozdarskimi obrati;
- zagotavlja gospodarsko svetovanje oziroma posreduje in
pospešuje tovrstno svetovanje, če ga ne izvaja sama;
- v mejah, ki jih določata zakon in statut, zastopa člane v
gospodarskih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, zlasti
pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil;
- vodi seznam svojih članov;
- opravljajo druge naloge.

V zbornici se kot oblika delovanja zaradi zagotavljanja interesov
članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organizirajo
naslednje območne enote: Brežice, Celje, Kočevje, Koper, Kranj,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,
Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec. Območne enote medsebojno
sodelujejo in v zadevah, ki se tičejo več območnih enot, oblikujejo
skupna stališča.
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Zaradi skupnega reševanja določenih problemov lahko zbornica
na predlog območne enote oziroma občin z določenega
gospodarsko zaključenega območja organizira izpostave
območne enote za to gospodarsko območje.
6. člen
(Statut)
Zbornica ima statut, v katerem uredi zlasti: ime in sedež; namen
in naloge; način izvajanja javnih pooblastil; način včlanjevanja in
prenehanja članstva; pravice, obveznosti in odgovornosti članov;
zastopanje članov; podrobnejšo notranjo organizacijo, območne
enote, njihove sedeže in njihove izpostave; organe zbornice in
območnih enot ter število njihovih članov, sestavo, naloge in
pooblastila, mandatno dobo ter možnost ponovne izvolitve oziroma
imenovanja; volitve članov sveta zbornice in območnih enot, način
volitev oziroma imenovanja članov organov; naloge in pooblastila
direktorja zborničnega urada in vodje območne enote ter
imenovanja in razrešitve vodilnih delavcev; pravice in dolžnosti
članov ter organov; zastopanje zbornice; financiranje zbornice
ter višino zborničnega prispevka; način opravljanja nadzorstva
nad finančnim poslovanjem; razpolaganje s premoženjem; odnos
do pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je; osnove za urejanje
pravic in dolžnosti delavcev zbornice; osnove za plače delavcev
zbornice; druge splošne akte zbornice.
Statut zbornice prične veljati, ko ga sprejme svet zbornice in da k
26
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določilom statuta, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil,
določitev območnih enot in zborničnega prispevka, soglasje Vlada
Republike Slovenije.

gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena tega zakona
kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so
pa zavezanci za davek iz dejavnosti in niso zajeti z določbo iz
1. in 2. alinee tega odstavka;

7. člen
(Razmerje med zbornico in državnimi organi,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil)

- osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje;
- osebe, ki jim je delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni poklic,
živijo na kmetiji in ne opravljajo drugega poklica ter nimajo
naslednikov v smislu gornjih alinej.

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
seznanijo zbornico s predlaganimi ukrepi, ki jih nameravajo
sprejeti, če ti ukrepi zadevajo kmetijstvo,

Šteje se, da je delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni poklic osebi,
ki je uveljavila pravico do pokojnine kot zavarovanec - kmet.

gozdarstvo ali ribištvo, in zahtevajo od zbornice, da jim v primernem
roku sporoči svoje mnenje. Če nujnost ali narava ukrepa nalaga
drugače, organom ni treba pošiljati zbornici gradiv v mnenje.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in v
Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, so člani zbornice, če imajo
na območju Republike Slovenije katastrski dohodek oziroma
dohodek iz kmetijske ali gozdarske dejavnosti.

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
v zadevah javnih pooblastil, ki spadajo v delovno področje
zbornice, dajejo zbornici potrebne podatke in pojasnila, v drugih
zadevah pa vzpostavijo ustrezno sodelovanje.

Fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo
pogojev za obvezno članstvo po prvem odstavku tega člena, so
na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo zbornice.

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih izvaja zbornica,
opravlja ministrstvo, pristojno po dejavnosti.
10. člen
(Druga volilna skupina)

Nadzor nad izvajanjem programa dela zbornice in kmetijskogozdarskih zavodov izvaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo.

Drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe, ki imajo sedež v
Republiki Sloveniji in:
- so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju
Republike Slovenije razen oseb javnega prava oziroma
- se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško
dejavnostjo iz 3. člena tega zakona, ne glede na pravno obliko.

II. ČLANSTVO
8. člen
(Fizične in pravne osebe)

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

Člani zbornice so fizične in pravne osebe, določene s tem zakonom
(v nadaljnjem besedilu: obvezni člani), lahko pa so člani zbornice
tudi druge pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu:
prostovoljni člani).

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

Zaradi sorazmernega zastopstva različnih interesov na področju
kmetijstva in gozdarstva so člani zđornice razvrščeni v dve volilni
skupini.
Zbornica se povezuje v druge oblike zborničnega povezovanja v
skladu z zakonom in svojimi akti.
9. člen
(Prva volilna skupina)

11. člen
(Prostovoljni člani)

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

O sprejemu in prenehanju članstva prostovoljnih članov odloča
upravni odbor zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne
zahteve. Če kandidat za člana oziroma član ni zadovoljen z
odločitvijo upravnega odbora zbornice, lahko v 15 dneh od prejema
odločitve vloži pritožbo na svet zbornice. Če član oziroma kandidat
za člana ni zadovoljen z odločitvijo sveta zbornice lahko zahteva
varstvo svojih pravic pred pristojnim sodiščem splošne pristojnosti
v 30 dneh po prejemu sklepa sveta zbornice oziroma v 30 dneh
po izteku roka za izdajo sklepa sveta zbornice.

- če kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali
uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike
Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko
dejavnost in katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih
zemljišč dosega v letu 1998 najmanj 20.000 tolarjev, ta znesek
pa se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju
katastrskega dohodka, pri čemer je član zbornice z volilno
pravico le ena od teh oseb vsakega zavezanca zborničnega
prispevka;
- osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost
iz 3. člena tega zakona in so se priglasile kot samostojni
podjetniki;
- če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko,
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Prostovoljnb članstvo preneha:
-zaradi izstopa: z zadnjim dnem koledarskega leta, če je zbornica
prejela odstopno izjavo najpozneje dva meseca pred iztekom
koledarskega leta, drugače pa z iztekom naslednjega
koledarskega leta;
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- zaradi smrti ali prenehanja pravne osebe;
- zaradi izključitve: z dnem, ko postane pravnomočna odločba, ki
jo izda upravni odbor zbornice potem, ko ugotovi, da član ne
izpolnjuje več pogojev za članstvo ali kljub opominu ne izpolnjuje
članskih obveznosti, zlasti do plačila prispevka.

Svet območne enote opravlja zlasti naslednje naloge:
- voli predsednika in oba podpredsednika sveta območne enote;
- obravnava letni program dela območne enote in ga predlaga
svetu zbornice;
- predlaga letno poročilu o delu in o porabi finančnih sredstev in ju
predlaga svetu zbornice;
- obravnava splošne akte zbornice, za katere je tako določeno v
statutu zbornice, in daje nanje pripombe in predloge;
- sprejema poslovnik o svojem delu;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zbornice.

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

III. ORGANI IN DELOVANJE ZBORNICE

14. člen
(Sklepčnost in večina)

12. člen
(Organi)

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

Obvezni organi zbornice so:
-

svet zbornice;
upravni odbor zbornice;
nadzorni odbor zbornice;
predsednik in dva podpredsednika zbornice;
častno razsodišče zbornice in stalna arbitraža zbornice;
direktor zborničnega urada (v nadaljnjem besedilu: direktor).

Če svet zbornice pri izvedbi volitev zaradi enakega števila glasov
za in proti ne sprejme odločitve, odloči glas predsednika sveta
zbornice, če svet pred izvedbo volitev ne odloči drugače.
15. člen
(Razpust sveta)

Obvezni organi območne enote so:

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

- svet območne enote;
- predsednik in dva podpredsednika območne enote;
- vodja območne enote.
Za proučitev določenih zadev lahko svet zbornice ali upravni
odbor zbornice imenuje tudi druge odbore oziroma stalna ali
občasna delovna telesa.

Sklep o razpustitvi sveta zbornice lahko svet zbornice sprejme,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Mandatna doba članov organov zbornice je štiri leta in so po
izteku enega mandata lahko ponovno voljeni oziroma imenovani,
vendar le še za naslednji mandat.

- če najmanj polovici od celotnega števila članov, ki so bili izvoljeni
v posamezni volilni skupini, preneha mandat in ni namestnikov,
ki bi stopili na izpraznjena mesta;
- če ne izpolnjuje svojih nalog;
- če večkrat prekorači svoje delovno področje.
«
Svet zbornice lahko iz razlogov iz drugega odstavka tega člena
oziroma če je najmanj polovici od celotnega števila članov sveta
območne enote, ki so bili imenovani v posamezni volilni skupini,
prenehal mandat in ni namestnikov, ki bi stopili na izpraznjena
mesta, razpusti tudi svet območne enote.

13. člen
(Sestava in delovno področje sveta)
Svet zbornice ima po 6 članov z območja vsake območne enote
iz 5. člena tega zakona, pri čemer se iz prve volilne skupine volijo
4 člani sveta, iz druge volilne skupine pa 2 člana sveta.
Svet zbornice opravlja zlasti naslednje naloge:

Članom sveta, ki so bili vanj imenovani po predčasni razpustitvi
sveta, traja mandat do izteka tekoče splošne štiriletne mandatne
dobe, kot velja za druge svete.

- izmed članov sveta zbornice izvoli predsednika in dva
podpredsednika sveta zbornice;
- voli predsednika, prvega in drugega podpredsednika in druge
člane upravnega odbora zbornice, člane nadzornega odbora
zbornice in drugih odborov zbornice;
- na predlog upravnega odbora imenuje direktorja ter njegovega
namestnika;
- na predlog direktorja imenuje vodjo območne enote;
- sprejema letni program dela in proračun;
- določa stopnjo zborničnega prispevka;
- obravnava in sklepa o letnem poročilu o delu in o poročilu o
finančnih sredstvih;
- sklepa o kritju stroškov, ki niso zajeti v sprejetem proračunu;
- sprejema statut in druge akte zbornice ter poslovnik o svojem
delu;
- usmerja delo območnih enot;
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
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16. člen
(Upravni odbor - delovno področje)
Upravni odbor zbornice vodi in organizira delo zbornice in opravlja
personalne in finančne zadeve, kolikor te zadeve niso pridržane
svetu zbornice in predsedniku. Upravni odbor pripravlja dnevni
red za seje sveta zbornice.
V upravni odbor zbornice je lahko izvoljena oseba, ki je član
sveta zbornice. V skladu s statutom lahko svet zbornice izvoli
določeno število, vendar ne več kot eno tretjino od vseh članov
upravnega odbora tudi izmed priznanih strokovnjakov, katerih
strokovno, raziskovalno, pedagoško ali znanstveno delo je
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povezano s kmetijstvom ali gozdarstvom. Upravni odbor zbornice
odloča tudi o nastanku in prenehanju obveznega članstva, če se
o tem pojavi dvom ali spor, ter o sprejemu in prenehanju oziroma
izključitvi iz prostovoljnega članstva.

predčasno razpusti, nadzorni odbor opravlja svoje naloge do
izvolitve novega nadzornega odbora.
19. člen
(Častno razsodišče)

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

Pri zbornici deluje častno razsodišče.

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

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

17. člen
(Predsednik in podpredsednika)

- o kršitvah dobrih poslovnih običajev;
- o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov ter sklepov organov
zbornice, če je to določeno s statutom zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. S statutom
zbornice pa se lahko določena pooblastila predsednika zbornice
prenesejo na direktorja oziroma druge pooblaščence. Predsednik
upravnega odbora zbornice je hkrati predsednik zbornice,
podpredsednika upravnega odbora zbornice pa sta hkrati
podpredsednika zbornice.

Častno razsodišče obravnava zadeve iz prejšnjega odstavka,
odloča o odgovornosti ter izreka kršilcem ukrepe, določene v
statutu zbornice.
Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega
razsodišča urejajo statut in drugi splošni akti zbornice.

Sklepe in druge listine, ki imajo za zbornico pravno zavezujoč
značaj, podpisuje predsednik skupaj z direktorjem.

20. člen
(Stalna arbitraža)

Predsednik sveta območne enote je hkrati predsednik območne
enote, podpredsednika sveta območne enote sta hkrati
podpredsednika območne enote.

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

Vsaka volilna skupina ima enega podpredsednika zbornice
oziroma območne enote.
Če je predsednik zadržan, ga nadomešča eden od
podpredsednikov, ki ga določi predsednik.

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

Če predsedniku ali podpredsedniku predčasno preneha funkcija,
se brez odlašanja opravijo ponovne volitve.

21. člen
(Strokovne in druge službe)

18. člen
(Nadzorni odbor zbornice)

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

Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje zbornice in o svojem
delu poroča svetu zbornice.

Za poslovanje območne enote skrbi tajništvo, ki ga pod nadzorom
predsednika sveta območne enote vodi vodja območne enote.

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, en podpredsednik in trije
člani.

Direktorja in njegovega namestnika imenuje svet zbornice na
predlog upravnega odbora zbornice.

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

Vodjo območne enote in njegovega namestnika imenuje svet
zbornice na predlog direktorja.
Po preteku štiriletne mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno
največ še enkrat imenovana za funkcijo iz tretjega oziroma
četrtega odstavka tega člena.

V nadzornem odboru morata biti zastopani obe volilni skupini. V
nadzorni odbor ne smejo biti izvoljeni član upravnega odbora
zbornice in tudi ne direktor oziroma vodja območne enote ter
njuna namestnika.

Zbornica ima strokovne službe, ki skrbijo za izvajanje nalog
zbornice in za pripravo usklajenih programov dela kmetijskih
strokovnih služb v kmetijsko-gozdarskih zavodih in izdelavo
njihovih finančnih načrtov.

Če članu nadzornega odbora funkcija preneha predčasno, mora
svet zbornice na naslednji seji izvoliti novega člana nadzornega
odbora za čas do izteka mandatne dobe. Če se svet zbornice
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Za obračunavanje plač delavcev v zbornici in kmetijskogozdarskih zavodih se uporabljajo predpisi o razmerjih plač v
državnih organih oziroma o javnih uslužbencih.
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zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki se
ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo
predpisi o dohodnini.

IV. FINANCIRANJE ZBORNICE
22. člen
(Prihodki)

25. člen
(Zbornični prispevek C)

Sredstva, potrebna za opravljanje njenih nalog, zbornica pridobiva:
- z zborničnim prispevkom;
- s prihodki iz lastne dejavnosti;
- s sredstvi, ki jih zbornici v skladu z zakonom dodelijo država,
občine in druge lokalne skupnosti;
- z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno).

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe iz 2. alinee prvega
odstavka in iz drugega odstavka 10. člena tega zakona.

S sredstvi, zbranimi na podlagi prejšnjega odstavka, razpolaga
zbornica in pri tem zagotavlja tudi gmotne pogoje za delo območnih
enot in izpostav ter kmetijsko-gozdarskih zavodov.

26. člen
(Odmera in pobiranje prispevkov)

Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane
amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.

Zbornične prispevke odmerja in pobira ter v skladu s predpisi
izterja zbornica lahko pa to nalogo prenese na drugega.

Zbornica se lahko tudi zadolžuje do vrednosti 15% kapitala, s
katerim razpolaga.
Stopnjo zborničnih prispevkov določi svet zbornice najpozneje
do 31.12. tekočega leta za prihodnje leto. Zbornični prispevki se
plačujejo na načini in v roku, ki ga določi svet zbornice s splošnim
aktom.

V. VOLITVE V SVET ZBORNICE
27. člen
(Obdobja rednih volitev)

Republika Slovenija zagotavlja zbornici v skladu z letnim
programom dela zbornice in kmetijsko-gozdarskih zavodov, h
katerim da letno soglasje Vlada, iz proračuna sredstva za delo
kmetijske in gozdarske svetovalne službe, selekcijske, kontrolne
in rodovniške službe v živinoreji, poskusnih vinogradniških in
vinarskih centrov ter drugih dejavnosti kmetijsko-gozdarskega
zavoda, katerih financiranje ni zagotovljeno s prodajo blaga ali
storitev oziroma iz drugih virov.

Redne volitve v svet zbornice se opravijo vsake štiri leta.
28. člen
(Pasivna in aktivna volilna pravica)

Nadzor nad porabo sredstev zbornice izvaja Računsko sodišče.

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

23. člen
(Zbornični prispevek A)

Za člana sveta zbornice iz druge volilne skupine je lahko izvoljena
fizična oseba, ki je članica uprave oziroma drugega organa, ki
vodi poslovanje pravne osebe - članice zbornice.

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so ena izmed
oseb iz 1. alinee prvega odstavka in osebe iz četrtega odstavka
9. člena tega zakona, ki so hkrati tudi zavezanci za plačilo davka
od dohodka iz kmetijstva. Zavezanci za plačilo zborničnega
prispevka A so tudi pravne osebe iz 1. alinee prvega odstavka
10. člena tega zakona, ki ne opfavljajo kmetijske, gozdarske ali
ribiške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih ali njim podobnih
razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti.

29. člen
(Način volitev)
Osebe iz prve volilne skupine volijo člane sveta zbornice na
podlagi splošne in enake volilne pravice.
Osebe iz druge volilne skupine volijo člane sveta zbornice po
volilnem telesu, ki ga sestavljajo predstavniki teh oseb.

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

30. člen
(Razpis volitev)
Volitve v svet zbornice razpiše upravni odbor zbornice.

Zbornični prispevek A se odmeri v odstotku od katastrskega
dohodka, ki mora biti enak za vse zavezance na območju
Slovenije.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči
manj kot 40 dni.

24. člen
(Zbornični prispevek B)

31. člen
(Volilni organi)

Zbornični prispevek B plačujejo osebe iz 2. in 3. alinee prvega
odstavka in iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona, ki dosegajo
dohodke s kmetijsko proizvodnjo, določeno v predpisih o
dohodnini, ali so se na svojo zahtevo priglasile kot podjetniki in so
za te dohodke zavezanci za davek iz dejavnosti. Osnova za

Volitve vodi volilna komisije zbornice. Volilno komisijo zbornice
imenuje upravni odbor zbornice. Sestavljajo jo predsednik in trije
člani ter njihovi namestniki.
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Volitve izvajajo volilna komisija območne enote ali volilna komisija
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volilne enote, ki ju sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi
namestniki.
Delo na volišču vodi volilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in
dva člana ter njihovi namestniki.

V volilni enoti se mandate dodeljuje listam kandidatov po zaporedju
najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov vsake
posamezne liste deli z vsemi števili od 1 do 4 (d'Hondtov sistem).
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov
dobi lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na listi kandidatov.

32. člen
(Naloge volilnih komisij)

36. člen
(Volitve v drugi volilni skupini)

Volilna komisija zbornice:

Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem telesu, v
katerega izvoli organ upravljanja pravne osebe - članice zbornice
enega ali več predstavnikov.

- skrbi za enotno uporabo določb zakona in statuta zbornice, ki
se nanašajo na postopek volitev;
- imenuje volilne komisije območnih oziroma volilnih enot;
- usklajuje delo volilnih komisij območnih enot;
- daje navodila v zvezi z izvajanjem volitev;
- potrjuje kandidature oziroma liste kandidatov ter sestavlja
seznam kandidatur oziroma list kandidatov;
- ugotavlja izid volitev v svet zbornice.

Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem.
37. člen
(Določbe o volitvah v statutu zbornice)
Podrobnosti v zvezi s postopkom kandidiranja, glasovanjem in
ugotavljanjem izida glasovanja določi statut zbornice. Statut lahko
določi tudi volilne enote za volitve članov sveta zbornice.

Volilna komisija območne oziroma volilne enote izvaja neposredno
tehnično delo pri izvedbi volitev ter določa volišča in imenuje
volilne odbore.

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

33. člen
(Predčasno prenehanje mandata)

Glede dela volilnih organov, potrjevanja kandidatur in postopka
izvedbe glasovanja ter varstva volilne pravice se primerno
uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

Če preneha mandat članu sveta zbornice med trajanjem mandata sveta, postane član sveta za preostanek mandatne dobe
tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je
prenehal mandat. Če takega kandidata ni, se opravijo nadomestne
volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana,
ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot 3 leta.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(Volilni imenik za prvo volilno skupino)
Volitve v svet zbornice v prvi volilni skupini se opravijo na podlagi
volilnega imenika, ki ga sestavi komisija za sestavo volilnega
imenika na podlagi seznama članov zbornice. Komisijo imenuje
direktor.

39. člen
(Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice)
Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice vodi ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.

Član zbornice se vpiše v volilni imenik za območje .volišča, na
katerem ima stalno prebivališče. Če član zbornice nima stalnega
prebivališča na območju Republike Slovenije, se vpiše v volilni
imenik za volišče, ki ga določi komisija za sestavo volilnega
imenika glede na to, kje v Republiki Sloveniji opravlja kmetijsko
oziroma gozdarsko dejavnost.

40. člen
(Razpis prvih volitev)
Prve volitve v svet zbornice se opravijo najpozneje v enem letu
po uveljavitvi tega zakona.

Če član zbornice ni vpisan v volilni imenik, lahko glasuje na podlagi
potrdila, ki mu ga izda komisija za sestavo volilnega imenika.

Prve volitve razpiše Vlada Republike Slovenije, ki imenuje tudi
komisijo za pripravo volilnega imenika.

35. člen
(Volitve v prvi volilni skupini)

V aktu o razpisu prvih volitev se določijo: način uresničevanja
aktivne in pasivne volilne pravice, število članov sveta iz vsake
volilne skupine, dan volitev in volilne enote ter druge pravice,
obveznosti in postopki za uspešno izvedbo volitev, če niso urejeni
s tem zakonom.

Volitve v prvi volilni skupini se opravijo po volilnih enotah, in sicer
se v vsaki volilni enoti voli 4 člane v svet zbornice. Volilna enota
obsega območje območne enote.

Predlog akta o razpisu prvih volitev v svet zbornice pripravi
Iniciativni odbor za ustanovitev zbornice (v nadaljnjem besedilu:
iniciativni odbor), ki ga v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona
na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo,
imenuje Vlada Republike Slovenije. V iniciativnem odboru morajo
biti ustrezno zastopani predstavniki obeh volilnih skupin, in sicer
dve tretjini iz prve volilne skupine in .ena tretjina iz druge volilne
skupine.

Volitve se opravijo na podlagi list kandidatov, ki jih lahko vložijo
skupine članov zbornice in politične stranke. Listo kandidatov v
Volilni enoti, ki jo predlaga skupina članov zbornice, mora v volilni
enoti podpreti s podpisi najmanj 20 članov zbornice.
Glasuje se o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži
zaporedna številka pred imenom liste, za katero se glasuje.
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Z dnem razpisa prvih volitev iniciativni odbor prevzame funkcije
volilne komisije zbornice.

prevzame tudi pristojnosti in naloge ter arhive ter premoženja, s
katerim upravlja Uprava Republike Slovenije za pospeševanje
kmetijstva.

Komisija za pripravo volilnega imenika za prve volitve sestavi
volilni imenik na podlagi podatkov Davčne uprave Republike
Slovenije in drugih podatkov iz evidenc iz zadnjega odstavka 4.
člena tega zakona, ki ji jih morajo pristojni organi dati.

Najpozneje v treh mesecih od konstituiranja zbornice prevzame
zbornica ustanoviteljske pravice:
-

41. člen
(Prve volitve v drugi volilni skupini)
Za prvi svet zbornice izvolita predstavnike članov zbornice iz
druge volilne skupine Gospodarska zbornica Slovenije in
Zadružna zveza Slovenije.

Zavodi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom po veljavni
registraciji do uskladitve ustanovnih aktov s tem zakonom.

42. člen
(Sklic prve seje sveta zbornice)

V kmetijsko-gozdarske zavode se najpozneje v roku iz prejšnjega
odstavka prenesejo tudi dejavnosti, premoženje in delavci:

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

- Poskusnega vinogradniškega centra Ivanjkovci in poskusnega
sadjarskega centra Gačnik v kmetijsko-gozdarski zavod
Maribor;
- Selekcijsko trsničarskega središča Vipava v kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica.

S konstituiranjem sveta zbornice preneha za pravne osebe in
samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo izključno s kmetijsko
dejavnostjo po tem zakonu obvezno članstvo v Gospodarski
zbornici Slovenije oziroma v Obrtni zbornici Slovenije.

Zbornica uskladi ustanovne akte zavodov iz drugega odstavka
tega člena najpozneje v šestih mesecih po konstituiranju zbornice
in jih organizira kot javne zavode.

43. člen
(Začasna stopnja zborničnih prispevkov)

Najpozneje v treh mesecih po konstituiranju zbornice se v
kmetijsko-gozdarske zavode iz Zavoda za gozdove Slovenije
prenesejo tudi dejavnost izobraževanja in prosvetljevanja lastnikov
gozdov s pripadajočimi delavci in premoženjem.

Do sprejema stopnje zborničnih prispevkov na pristojnem organu
zbornice znaša stopnja prispevkov:
- za fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo prispevka
iz 23. člena tega zakona, znaša letni prispevek 2% od
katastrskega dohodka;
- za zavezance za plačilo prispevka B iz 24. člena tega zakona:
1,53 % od osnove;
- za zavezance za plačilo prispevka C iz 25. člena tega zakona:
0,20 % od osnove.

Najpozneje v treh mesecih od konstituiranja zbornice se na
zbornico prenesejo tudi pristojnosti in naloge s področja vodenja
kontrole, selekcije in rodovništva za govedo, drobnico, prašiče in
konje; delavci, prostori, oprema, baze podatkov in druga
dokumentacija ter drugo premoženje, ki je namenjeno za izvajanje
teh nalog oziroma pristojnosti. Zbornica postane lastnica
navedenega premoženja.

Zavezanci morajo prispevke plačevati od prvega v naslednjem
mesecu po konstituiranju sveta zbornice.

S prevzemom ustanoviteljskih pravic kmetijskih zavodov ter
vključitvijo poskusnih centrov postane zbornica lastnica njihovega
premoženja in obveznosti, z vključitvijo delavcev Zavoda za
gozdove Slovenije, pa postane zbornica tudi lastnica premoženja
in obveznosti, ki predstavlja prostore in opremo, ki jih za svoje
delo uporabljajo ti delavci. Zato se izdela popis sredstev in
premoženja ter zaključna bilanca po stanju na dan pred prenosom
ustanoviteljskih pravic na zbornico in nova otvoritvena bilanca za
prevzete zavode. Zavodi pošljejo en izvod popisa in vsake bilance
tudi ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in gozdarstvo.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije sklenejo sporazum o višini
in načinu plačevanja prispevka tistih pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov, ki so zaradi raznovrstnih dejavnosti obvezni člani
dveh ali vseh treh navedenih zbornic.
44. člen
(Stroški za izvedbo prvih volitev, začetek dela
zbornice in za delo kmetijsko-gozdarskih zavodov)

Kmetijsko-gozdarski zavodi morajo s premoženjem, ki so ga
pridobili iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz drugih
javnih sredstev in z njim upravljajo, ravnati kot dober gospodar,
ne smejo spremeniti namembnosti prostorov in ne odtujevati
opreme v vrednosti več kot 1.000.000 tolarjev letno brez soglasja
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo.

Stroški za izvedbo prvih volitev v svet zbornice, stroški
konstituiranja sveta zbornice in stroški za začetek dela zbornice
se v višini 100.000.000 tolarjev krijejo iz sredstev proračuna
Republike Slovenije.

Vse premoženje obstoječih kmetijskih zavodov, ki je bilo
pridobljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz drugih
javnih sredstev, ter drugo premoženje v družbeni lastnini, s
katerimi upravljajo obstoječi kmetijski zavodi, ter premoženje
sadjarskih in vinogradniških poskusnih centrov iz tretjega
odstavka tega člena, postane last zbornice, ki ga dodeli v
upravljanje kmetijsko-gozdarskim zavodom.

45. člen
(Kmetijsko-gozdarski zavodi)
Z dnem konstituiranja zbornice, se ukine Uprava Republike
Slovenije za pospeševanje kmetijstva kot organ v sestavi
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Delavci te
uprave postanejo z istim dnem delavci zbornice. Zbornica
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Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, Murska Sobota;
Obdravskega zavod za veterinarstvo in živinorejo Ptuj;
Kmetijskega zavoda Maribor;
Zavod za živinorejo in veterinarstvo, Celje;
Kmetijskega zavoda Ljubljana;
Živinorejsko veterinarskega zavoda Kranj;
Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica.
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Po prevzemu ustanoviteljskih pravic nad kmetijsko-gozdarskimi
zavodi in poskusnimi centri ter prevzemom dela sredstev v državni
lastnini, ki jih ima v upravljanju Zavod za gozdove Slovenije, morajo
zbornica oziroma kmetijsko-gozdarski zavodi za spremembo
namembnosti prostorov, odtujitev prostorov ali opreme, katere
vrednost presega 1.000.000 tolarjev, pridobiti soglasje ministra,
pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo.

predpise za prevzem dejavnosti, delavcev in premoženja po tem
členu.
♦
46. člen
(Začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo izda podrobnejše

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 10. redni seji dne 14.1.1999
sprejel predlog zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
v drugi obravnavi in ob tem sprejel tudi nekatere amandmaje.
Predlagatelj je pri pripravi besedila predloga zakona za tretjo
obravnavo, na podlagi amandmajev, ki jih je sprejel Državni zbor
k besedili zakona za drugo obravnavo, spremenil vsebino
naslednjih členov:

uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike
Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko
dejavnost in katastrski dohodek teh zemljišč dosega v letu 1998
najmanj 20.000 tolarjev, ta znesek pa se valorizira v skladu s
splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka, pri čemer
je član zbornice z volilno pravico le ena od teh oseb vsakega
zavezanca zborničnega prispevka".

3.člen: V drugem odstavku je med besedi "kmetijski oziroma"
dodal vejico in besedo ribiški, za besedo obrat pa besedilo "(v
nadaljnjem besedilu:kmetijski oziroma gozdarski obrat)".

Spremenil je besedilo 5.alinee, tako, da se glasi:" osebe, ki jim je
delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni poklic, živijo na kmetiji in ne
opravljajo drugega poklica ter nimajo naslednikov v smislu gornjih
alinej".

V drugem odstavku je besedo "morebitnimi" nadomestil z besedo
"pripadajočimi".

10. člen: V1. alinei 1. odstavka je nadomestil besedi "javnih zavodov"
z besedami "oseb javnega prava".

4.člen: V 5.alinei 1.odstavka je besedilo " ter za ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo in ustrezne organe lokalnih
skupnosti pripravlja" nadomestil z besedilom:" ter ministrstvu,
■pristojnemu za kmetijstvo in gozdarstvo, in ustreznim organom
lokalnih skupnosti posreduje".

13.člen: Besedilo 1.odstavka je nadomestil z besedilom:" Svet
zbornice ima po 6 članov z območja območne enote iz 5.člena
tega zakona, pri čemer se iz prve volilne skupine volijo 4 člani
sveta, iz druge volilne skupine pa 2 člana sveta".
V 2.odstavku je dodal novo 1.alineo, ki se glasi:" izmed članov
zbornice izvoli predsednika in dva podpredsednika sveta
zbornice".

5.člen: Spremenil je besedilo 1.stavka 1.odstavka in je sedaj
1.stavek 1.odstavka: " V zbornici se kot oblika delovanja zaradi
zagotavljanja interesov članov in dejavnosti zbornice na
določenem območju organizirajo naslednje območne enote:
Brežice, Celje, Kočevje, Koper, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota,
Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in
Maribor".

14.člen: Spremenil je besedilo drugega odstavka:" Če svet
zbornice pri izvedbi volitev zaradi enakega števila glasov za in
proti ne sprejme odločitve, odloči glas predsednika sveta zbornice,
če svet pred izvedbo volitev ne odloči drugače".

6.člen V 1.odstavku je nadomestil besedilo "javna pooblastila in
način njihovega izvajanja" z besedilom "način izvajanja javnih
pooblastil".
,

15.člen: Dodal je novo 1.alineo 2.odstavka:" Če najmanj polovici
od skupnega števila članov, ki so bili izvoljeni v posamezni volilni
skupini, preneha mandat in ni namestnikov, ki bi stopili na
izpraznjena mesta".

V 1.odstavku je besedo "članarine " nadomestil z besedo
"zbornični prispevek".

22.člen: Dodal je nov 3.odstavek: "Zbornica se lahko zadolžuje
tudi do vrednosti 15% kapitala, s katerim razpolaga".

Spremenil je besedilo 2. odstavka, tako da se glasi ."Statut zbornice
prične veljati, ko ga sprejme svet zbornice in da k določilom
statuta, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil, določitev
območnih enot in zborničnega prispevka, soglasje Vlada Republike
Slovenije".

23.člen: Nadomestil je 1.in 2.odstavek z novim 1.odstavkom:
"Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so ena izmed
oseb iz 1.alinee 1.odstavka in osebe iz 4.odstavka 9.člena tega
zakona, ki so hkrati tudi zavezanci za plačilo davka od dohodka
iz kmetijstva. Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so
tudi pravne osebe iz 1. alinee 1.odstavka lO.člena tega zakona,
ki ne opravljajo kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti in nimajo
urejenih zakupnih ali njim podobnih razmerij glede kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti".

7.člen: V 3.odstavku je nadomestil besedilo "pristojno ministrstvo"
z besedilom "ministrstvo, pristojbo po dejavnosti".
9.člen: Besedilo 1.alinee 1.odstavka je spremenil tako, da se glasi:
"če kot lastniki,zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali
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Dodal je novi 3.odstavek :" Zavodi iz prejšnjega odstavka
nadaljujejo z delom po veljavni registraciji do uskladitve ustanovnih
aktov s tem zakonom".

V tretjem odstavku je nadomestil besedi "po stopnji" z besedama
"v odstotku od katastrskega dohodka".
t
24.člen: Za besedilom 2.alinee je dodal "in 3.alinee".

Dodal je novi 5.odstavek: "Zbornica uskladi ustanovne akte
zavodov iz 2.od. tega člena , najpozneje v šestih mesecih po
konstituiranju zbornice in jih organizira kot javne zavode.
V novem 6.odstavku je datum "S 1.1.1999" nadomestil z besedilom
"najpozneje v treh mesecih po konstituiranju zbornice".
Dodal je novi 7. odstavek: "Najpozneje v treh mesecih od
konstituiranja zbornice se na zbornico prenesejo tudi pristojnosti
in naloge s področja vodenja kontrole, selekcije in rodovništva za
govedo, drobnico, prašiče in konje: delavci, prostori, oprema,
baze podatkov in druga dokumentacija ter drugo premoženje, ki
je namenjeno za izvajanje teh nalog oziroma pristojnosti. Zbornica
postane lastnica navedenega premoženja".
\J besedilu 8. odstavka je v obeh primerih besedo "kapitala"
nadomestil z besedami "premoženja in obveznosti".
V 10.odstavku je nadomestil besedilo "premoženje kmetijskogozdarskih zavodov, ki z njimi upravljajo, njihov kapitalski lastnik
pa postane zbornica" z besedilom "last zbornice, ki ga dodeli v
upravljanje kmetijsko-gozdarskim zavodom".
Dosedanji 7.,8. in 9. odstavek postanejo 10.,11. in 12. odstavek.

39.člen : Črtal je besedilo, ki sledi besedi "gozdarstvo".
40.člen : Spremenil je 2.,3. in 4.odstavek in dodal nov 5.odstavek,
dosedanji 5.odstavek je postal 6.odstavek.
41.člen: Nadomestil je besedilo 1.in 2.odstavka z novim besedilom
člena.
43.člen : Dodal je novo 1.alineo 1.odstavka :" za fizične in pravne
osebam ki so zavezanci za plačilo prispevka iz 23.člena tega
zakona, znaša letni prispevek 2% od katastrskega dohodka".
V 3.alinei je za besedo "zakona" nadomestil število "0.51" s
številom "0.20"
45.člen : V 1.odstavku se v zadnjem stavku nadomesti besedi "te
uprave " z besedilom "ter premoženja, s katerim upravlja Uprava
republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva".
Črtal je 8. alineo 2. odstavka.

V pripravi je tudi novi zakon, ki bo določil območja oziroma regije.
Novi organiziranosti lokalne samouprave se bo moralo prilagoditi
tudi kmetijstvo. Menimo da predlagane določbe 2.odstavka 5.
člena in 2.od. 6.člena tega zakona primerno urejajo način določanja
območnih enot, morebitne spremembe določitve območnih enot
pa bo lažje izvesti s spremembo statuta zbornice in soglasjem
vlade, kot pa s spremembo zakona.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Amandma k 5. členu:
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

Na območjih upravnih enot organizira svet zbornice, na predlog
območnih enot, izpostave območnih enot zbornice, zaradi
učinkovitejšega zagotavljanja interesov članov zbornice. Ker je v
upravnih enotah že organizirana kmetijska infrastruktura
(izpostave kmetijsko svetovalne službe), bo začetek delovanja
zbornice lažje izvedljiv. Te izpostave že sedaj zelo intenzivno
sodelujejo s kmeti, kmetijskimi organizacijami in občinami.

» V zbornici se organizirajo območne enote zbornice, ki jih določi
svet zbornice v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
V zbornici se za zagotavljanje interesov članov zbornice na
območju upravnih enot, lahko organizirajo izpostave območnih
enot zbornice. Izpostave območnih enot zbornice določi svet
zbornice na predlog območnih enot.

Amandma k 9. členu:

Izpostave območnih enot obravnavajo problematiko kmetijstva
na svojem območju, oblikujejo stališča do problemov in jih
posredujejo območni enoti zbornice. Izpostave območnih enot
sodelujejo z lokalnimi samoupravnimi skupnostmi v zadevah, ki
se nanašajo na problematiko kmetijstva.«

Črtata se zadnja alinea prvega odstavka 9.člena in drugi odstavek
9. člena.
«
Obrazložitev:

Obrazložitev:

Volilno pravico po Zakonu o kmetijsko gozdarski zbornici pridobijo
fizične osebe na podlagi opravljanja dejavnosti, lastništva, zakupa
kmetije in kot je našteto v 1 .od.9.člena. Osebe, ki pridobijo volilno
pravico na podlagi zadnje alinee pa jo dejansko lahko pridobijo že
na podlagi predhodnih alinej. Drugi odstavek razlaga vsebino
zadnje alinee 1.odstavka, zato s črtanjem ie-te, postane drugi
odstavek nepotreben.

Zaradi racionalnosti delovanja in primerljivosti volilne baae smo
na območju Slovenije predvideli 7 do 9 območnih enot zbornice.
Območne enote se ustanovijo za širše območje oz. regijo. Podobna
organizacija v kmetijstvu obstoja že sedaj. Sedeži območnih
zbornic bi bili na območnih kmetijskih zavodih. Tam namreč že
obstoja strokovna, administrativna in prostorska infrastruktura,
kar bo močno pocenilo delovanje zbornice.

Amandma k 9. členu:

Območne enote določi svet zbornice s soglasjem Vlade Republike
Slovenije.
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Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
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"Osebe iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena določijo
člana zbornice z volilno pravico sporazumno. Če sporazumne
odločitve ne sporočijo zbornici 2 meseca po nastali spremembi,
postane član zbornice tisti od solastnikov, sozakupnikov oziroma
drugih souporabnikov, ki ima največji delež; če so deleži enaki,
določi člana zbornice s take kmetije upravni odbor zbornice. Za
razreševanje sporov se smiselno uporablja 11. člen tega zakona."

Amandma k 43. členu:

Obrazložitev:

Glede na obseg dela in dejavnost zbornic je prispevek 2% od
katastrskega dohodka prenizek, za pokrivanje stroškov zbornice
in za sofinanciranje javnih služb, ki bodo delovale v okviru zbornice,
zato je primerno povišanje prispevka na 3%. Da pa ne bi bil
strošek zbiranja zborničnega prispevka višji, kot je sam
prispevek, pa predlagamo najnižjo vsoto prispevka v višini 1.000
SIT.

V 1. odstavku 43. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"Za fizične in pravne osebe znaša letni prispevek 3% od
katastrskega dohodka, vendar ne more biti nižji od 1.000 SIT."
Obrazložitev:

Amandma je povezan z uskladitvijo 9. člena predloga zakona s
stališči in sklepi Državnega zbora. Zato, ker ima le ena oseba
status člana KGZ in volilno pravico, je potrebno določiti način
izbire te osebe, v primeru da med člani kmetije ( v primeru več
lastnikov, zakupnikov ipd.) ne pride do soglasja in način reševanja
sporov.

Amandma k 45. členu:

Amandma k 15. členu

3. odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:

V 2. odstavku 15. člena se v prvi alinei beseda "polovici" nadomesti
z besedo "tretjini".

»Zavodi iz prejšnjega odstavka, s kmetijsko svetovalno službo,
službo za selekcijo in kontrolo proizvodnje v živinoreji, ter z ostalimi
deli zavoda (laboratoriji, drevesnice, osemenjevalni centri,
vzrejališči ipd.) nadaljujejo z delom po veljavni registraciji do
uskladitve ustanovnih aktov s tem zakonom.«

Obrazložitev:
Predlog 15. člena ZKG določa razpust sveta zbornice, za katerega
je potrebna navzočnost več kot polovice članov sveta. Ta določba
ni bila v skladu z vsebino prve alinee drugega odstavka istega
člena, ki je določal, da se sklep o razpustitvi sveta sprejme med
drugimi, tudi pod pogojem, da je najmanj polovici od celotnega
števila članov, izvoljenih v posamezni volilni skupini, prenehal
mandat in ni namestnikov, ki bi stopili na izpraznjena mesta.

Obrazložitev:
S spremembo 3.odstavka 45.člena predlagatelj želi podrobneje
opredeliti posamezne službe v okviru zavoda in ostale dele
zavoda, ki bodo nadaljevale z delom do uskladitve ustanovnih
aktov s tem zakonom.

Če bi bil tak pogoj izpolnjen pa ne bi bilo mogoče zagotoviti
navzočnosti več kot polovice članov sveta na seji, na kateri naj bi
odločali o razpustitvi sveta.

Amandma k 45. členu:

S spremembo prve alinee drugega odstavka 15. člena
zagotavljamo prisotnost še vedno več kot polovice članov na
seji, ki odloča o razpustu. S tem zadovoljimo pogoju iz 1,od.
15.člena, o obvezni navzočnosti več kot polovice članov sveta,
na seji.

Obrazložitev:

V 4. odstavku 45. člena se za besedo "premoženje"postavi vejica
in doda beseda "obveznosti".

V kmetijsko gozdarske zavode se na ta način poleg dejavnosti,
premoženja in delavcev poskusnih vinogradniških in sadjarskih
centrov (Poskusni vinogradniški center Ivanjkovci, Poskusni
sadjarski center Gačnik in Selekcijsko trsničarsko središče
Vipava) prenesejo tudi obveznosti teh centrov.

Amandma k 23. členu:
Četrti odstavek 23. člena se črta.
Obrazložitev:
Pristojnost določitve višine zborničnega prispevka je določena
že v 22. členu, zato je zadnji odstavek nepotreben.

26. marec .1999
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Predlog zakona o

OHRANJANJU

NARAVE

(ZON)

- EPA 599 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 100. seji dne 11/3-1999 določila
besedilo:

Hkrati pošilja V obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o ohranjanju narave.

- PREDLOGA ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE,

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

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
28. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
12/11-1998 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

- dr. Pavel Gantar, minister za okolje in prostor,
- Mladen Berginc, državni podsekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Jelka Kremesec Jevšenak, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se navedeni predlog
zakona obravnava skupaj s predlogom zakona o varstvu
podzemnih jam.

2. člen
(biotska raznovrstnost)

I.TEMELJNE DOLOČBE

(1) Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov.
1. člen
(namen zakona)

(2) Raznovrstnost živih organizmov vključuje raznovrstnost
znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost ter
raznovrstnost ekosistemov.

(1) Ta zakon določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in
sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k
ohranjanju narave.

(3) Biotska raznovrstnost se v naravi ohranja z ohranjanjem
naravnega ravnovesja.

(2) Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi
se ureja varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst (v
nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste), vključno z
njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi, in omogoča
trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja
ohranjanje naravnega ravnovesja.

3. člen
(naravno ravnovesje)
(1) Naravno ravnovesje je stanje medsebojno uravnoteženih
odnosov in vplivov živih bitij med seboj in z njihovimi habitati.

(3) Sistem varstva naravnih vrednot je sistem, ki določa postopke
in načine podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje
njihovega varstva.
26. marec 1999

(2) Naravno ravnovesje je porušeno, ko poseg uniči številčno ali
kakovostno strukturo življenjske združbe rastlinskih ali živalskih
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naravnih vrednot je v pristojnosti države, razen zadev lokalnega
pomena na področju varstva naravnih vrednot, ki so v pristojnosti
lokalne skupnosti.

vrst, okrni ali uniči njihove habitate, uniči ali spremeni sposobnosti
delovanja ekosistemov, prekine medsebojno povezanost
posameznih ekosistemov ali povzroči precejšnjo osamitev
posameznih populacij.

(2) Zadeve lokalnega pomena iz prejšnjega odstavka so:

(1) Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na
območju Republike Slovenije.

- 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.

(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) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora država
ukrepati, če je v nevarnosti obstoj naravne vrednote lokalnega
pomena.

4. člen
(naravne vrednote)

(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.

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).

(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.

(2) Pri izvajanju določb tega zakona so z lastniki izenačeni tudi
drugi uporabniki nepremičnin.

5. člen
(skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti)

10. člen
(izključitev veljavnosti)

Politike, programi, strategije in načrti razvoja 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.

(1) Določbe tega zakona glede dolžnosti ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot se ne uporabljajo pri
ukrepih za:
- odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali
premoženja,
- reševanje ljudi in premoženja,
- izvajanje nujnih ukrepov obrambe države.

6.člen
(obveznost vključevanja ukrepov)

(2) Določba prejšnjega odstavka velja le za čas trajanja
neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.

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.

(3) Nujni ukrepi obrambe države iz tretje alinee prvega odstavka
tega člena so tisti, katerih opustitev bi lahko bistveno zmanjšala
bojno pripravljenost Slovenske vojske oziroma ogrozila izvajanje
ukrepov za pripravljenost ali mobilizacijo.

7. člen
(subjekti ohranjanja in varstva )

(4) Izbere se tisti ukrep iz prvega odstavka tega člena, ki ob
doseganju enakih učinkov najmanj poškoduje naravo.

(1) Fizične in pravne osebe morajo ravnati tako, da prispevajo k
ohranjanju biotske raznovrstnosti in varujejo naravne vrednote.

11. člen
(določitev pojmov)

(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.

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 pred iztrebitvijo.
2. Doselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem

8. člen
(pristojnosti države in lokalnih skupnosti)
(1) Urejanje zadev ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva
poročevalec, št. 17
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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.
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 znanstvenoraziskovalnega dela ter zaradi ohranitve vrste.
6. Gojena žival je tista, ki je potomka staršev vzgojenih v
ujetništvu.
7. Gojitev živali je gojenje (hranjenje, omogočanje
razmnoževanja, križanje) živali domorodnih ali tujerodnih vrst
v prostoru, ločenem od narave (ogradi, obori, kletki, bazenih,
koritih in v podobnih prostorih), zlasti z namenom pridobivanja
hrane, lova, prodaje, učno-vzgojnega ali znanstvenoraziskovalnega dela ter zaradi ohranitve vrste.
8. Habitat (življenjski prostor) je s specifičnimi neživimi in živimi
dejavniki opredeljen prostor vrste oziroma geografsko
opredeljen prostor osebka ali populacije vrste.
9. Naselitev je vnos rastlin ali živaji 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.
10. Izvoz je vsak iznos blaga s carinskega območja Republike
Slovenije
11. 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.
12. Odvzem rastline ali živali iz narave je odvzem žive ali mrtve
rastline ali živali iz habitata.
13. Ohranjanje narave je vsako ravnanje, ki se opravlja zaradi
ohranitve biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.
14. Okrnitev narave je stanje narave, ko so zaradi človekove
dejavnosti spremenjeni naravni procesi tako, da je porušeno
naravno ravnovesje ali so uničene naravne vrednote.
15. Poseg v naravo je poseg v okolje po predpisih o varstvu
okolja.
16. 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 pred iztrebitvijo.
17. Populacija je skupina prostorsko in časovno povezanih rastlin
ali živali iste vrste, v kateri se te med seboj križajo.
18. 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.
19. Sestavine biotske raznovrstnosti so rastlinske in živalske
vrste, njihov genski material in ekosistemi.
20. Tranzit je vsak prenos blaga preko carinskega območja
Republike Slovenije pod carinskim nadzorom.
21. Tujerodna (alohtona) živalska vrsta je tista, ki jo naseli človek
in v biocenozi določenega ekosistema pred naselitvijo ni bila
prisotna; od vrst, ki so bile iztrebljene, se za tujerodne štejejo
tiste, za katere v ekosistemu ne obstajajo več približno enaki
biotopski in biotski dejavniki, kot so bili pred iztrebitvijo.
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22. Tujerodna (alohtona) živalska vrsta je tista, ki jo naseli človek
in v biocenozi določenega ekosistema pred naselitvijo ni bila
prisotna.
23. Ugodno stanje rastlinske ali živalske vrste je stanje, ki v
predvidljivi prihodnosti zagotavlja obstoj vrste.
24. Uvoz je vsak vnos na carinsko območje Republike Slovenije,
ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s
carinskimi predpisi dovoljena za to blago.
25. 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.

II. OHRANJANJE BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI
2.1 Rastlinske in živalske vrste

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 za namene in pod
pogoji, ki jih določa zakon, postane last tistega, ki jo odvzame iz
narave.

14. člen
(splošni varstveni režim)
(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.
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15. člen
(posegi in dejavnosti)

(5) Če ministrstvo v 30 dneh od prejema popolne vloge o zahtevi
ne odloči, se šteje, da z doselitvijo ne soglaša.

(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.

(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.

(2) Minister, pristojen za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu:
minister), lahko 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.

19. člen
(zadrževanje v ujetništvu)
(1) Živali domorodnih in tujerodnih vrst je prepovedano zadrževati
v ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah in brez ustrezne
oskrbe.

16. člen
(trajnostna raba rastlinskih ali živalskih vrst)

(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.

(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.

(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.

(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 trajnostne rabe rastlin ali živali, ki se ne odvija na
podlagi načrtov iz prvega odstavka tega člena.

20. člen
(zadrževanje v ujetništvu z namenom
prikazovanja javnosti)

(4) Če način ali obseg rabe rastlin ali živali neposredno ogroža
ugodno stanje vrste, minister rabo omeji ali prepove.

(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.

17. člen
(naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst)

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če prosilec dokaže,
da so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena in da
se bodo osebki prikazovali v okolju, ki je prilagojeno naravnim
razmeram v habitatu in ne izkrivlja dejstev o biologiji 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) 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.

(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
ob pogoju iz prejšnjega odstavka.

21. člen
(gojitev živali)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki namerava gojiti živali domorodnih
ali tujerodnih vrst, mora pridobiti dovoljenje ministrstva.

18. člen
(doselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst)

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka določi minister
živalske vrste, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev
živali, ker ne ogrožajo domorodnih živalskih vrst.

(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) 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.

(3) Vlogi mora predlagatelj priložiti tudi ugotovitve izvedenega
postopka presoje tveganja za naravo.

(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena za živali tujerodnih
vrst se izda po izvedenem postopku presoje tveganja za naravo.

(4) Odločba, s katero se doselitev prepove, se izda na podlagi
izvedenega postopka presoje tveganja za naravo.

(5) Fizična ali pravna oseba lahko pridobi dovoljenje iz prvega in
poročevalec, št. 17
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1. ravnanje v zvezi z odvzemom živali 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.

četrtega odstavka tega člena, če izkaže, da so izpolnjeni pogoji
osamitve prostora za gojitev živali od stičnega ekosistema, in če
je prostor za gojitev povezan s stičnim ekosistemom prek naprav,
ki blažijo negativne vplive.
(6) Minister predpiše, kdaj so izpolnjeni pogoji osamitve prostora
za gojitev iz prejšnjega odstavka.
(7) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se izda predpis iz
prejšnjega odstavka v soglasju s ministrom, pristojnim za izdajo
dovoljenja.
22. člen
(gojitelj živali)

25. člen
(dovoljenje ministrstva)

(1) Gojena žival je v lasti osebe, ki jo goji v skladu z zakonom.
(2) Gojena žival mora biti označena na predpisan način.

(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.

(3) Lastnik gojene živali mora skrbeti, da živali ne pobegnejo v
naravo.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za tranzit
ni potrebno, če tako določajo ratificirane mednarodne pogodbe.

(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 okrnitev narave.

26. člen
(varstvo mednarodno varovanih vrst)

(6) Minister v soglasju s pristojnim ministrom iz tretjega odstavka
prejšnjega člena predpiše način označevanja živali iz drugega
odstavka tega člena

(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.

23. člen
(trgovina z živimi živalmi)

(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.

(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.

(3) Vlada predpiše smernice za ohranitev ugodnega stanja
habitatov vrst iz prvega odstavka tega člena, ki se obvezno
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.

(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
zaradi nadzora nad opravljanjem trgovinske dejavnosti z živimi
živalmi.

27. člen
(tehnično spremenjene rastline in živali)

'

(1) Tehnično spremenjene rastline ali živali, vključno s transgenimi
rastlinami ali živalmi, so 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.

(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)

24. člen
(pravila varstva)

(1) Dovoljenje iz drugega in tretjega odstavka 17. člena, četrtega
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.

Vlada predpiše podrobnejši način varstva rastlinskih ali živalskih
vrst ter varstvo drugih vrst živih organizmov in pri tem uredi
zlasti:
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opravi usposobljena pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti
minister.

prihodnosti zagotavlja obstoj habitatnega tipa, vključno z naravnimi
procesi.

(3) Minister predpiše podrobnejše pogoje in način preizkušanja
ter pogoje za pridobitev in način pridobivanja pooblastila.

(3) Ohranjanje habitatnih tipov v ugodnem stanju prispeva k
ohranjanju ekosistemov.

(4) Stroške opravljanja postopka presoje tveganja za naravo
krije oseba, ki želi pridobiti dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena.

(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.

2.2 Genski material
29. člen
(genske banke)

(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.

(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.

32. člen
(ekološko pomembno območje)

(2) Biološki material so mikroorganizmi, molekule in fragmenti
DNA, virusi, tkivne in celične kulture, ki se deponira za namene
patentnega postopka.

(1) Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa,
dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

(3) Strokovno usposobljene pravne ali fizične osebe vzpostavljajo
in upravljajo genske banke na podlagi pooblastila.

(2) Ekološko pomembna območja iz prejšnjega odstavka so:

(4) Minister predpiše merila za strokovno usposobljenost iz
prejšnjega odstavka in podeli pooblastilo po opravljenem javnem
razpisu.

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 druga ekološko pomembna območja
uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo
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.

(5) Odvzem vzorcev biološkega materiala iz narave za genske
banke ne sme ogrožati obstoja ekošistemov 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)

(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.

(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.

•

(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.

(4) Vlada predpiše pravila ravnanja pri odvzemu genskega
materiala iz narave ter načine in pogoje rabe genskega materiala.

33. člen
(posebno varstveno območje)

2.3 Ekosistemi
31. člen
(ohranitev habitatnih tipov)

(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.

(1) Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko
zaključena enota ekosistema.

(2) Vlada določi posebna varstvena območja in zagotavlja njihovo
varstvo z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi tega zakona.

(2) Ugodno stanje habitatnega tipa je stanje, ki v predvidljivi
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njihovo varstvo z ukrepi varstva naravnih vrednot na podlagi
zakona.
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- ohranjajo zelene površine, drevesa, skupine dreves, stoječe in
tekoče vode in drugi življenjski prostori,

(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.

- ob gradnji objektov in naprav uporabljajo takšne tehnične rešitve,
ki niso past ali ovira za živali oziroma se po gradnji, če se kot take
izkažejo, z dodatnimi ukrepi odpravljajo.

(4) Zaradi varstva posebnih varstvenih območij in izboljšave
povezanosti ekološkega omrežja se ohranjajo oziroma razvijajo
tiste značilnosti krajine, ki so najpomembnejše za ohranitev
ugodnega stanja vrst iz 26. člena tega zakona.

(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.

(5) Na način iz drugega odstavka tega člena se zagotavlja tudi
varstvo drugih območij, pomembnih za ohranjanje narave, ki ga
zahtevajo ratificirane mednarodne pogodbe.

34. člen
(evidenca)
III VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

(1) Na podlagi aktov, ki se nanašajo na ohranjanje ekosistemov
in so izdani na podlagi 32. in 33. člena tega zakona, se vodi
evidenca območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.

3.1 Pridobitev statusa
(2) Podatki, ki so v evidenci, so dostopni javnosti.
(3) V evidenci so vsi podatki, razen tistih, za katere ta zakon
določi, da niso dostopni javnosti zaradi ohranjanja biotske
raznovrstnosti.

37. člen
(pridobitev statusa)
(1) Naravne vrednote so državnega ali lokalnega pomena.

(4) Evidenco iz prvega odstavka tega člena vzpostavi in vodi
organizacija, pristojna za ohranjanje narave, na podlagi javnega
pooblastila.

(2) Naravne vrednote državnega pomena so tiste, ki imajo
mednarodni ali velik narodni pomen. Ta se ugotavlja na podlagi
Strokovnih meril vrednotenja primerjalno za celo državo.

(5) Minister podrobneje določi vsebino in način vodenja evidence.
(3) Vlada določi vrste naravnih vrednot in varstvene ter razvojne
usmeritve za njihovo varstvo.
35. člen
(krajina)

(4) Po opravljenem evidentiranju in vrednotenju delov narave
organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pripravi strokovni
predlog za določitev naravnih vrednot in njihovo razvrstitev na
naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena,

(1) Krajina je prostorsko zaključen del narave, ki ima zaradi
značilnosti žive in nežive narave ter človekovega delovanja
določeno razporeditev krajinskih struktur.

(5) Strokovna merila vrednotenja so: izjemnost, tipičnost,
kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska,
znanstveno raziskovalna ali pričevalna pomembnosti.

(2) Krajinska pestrost je prostorska strukturiranost naravnih in
antropogenih krajinskih elementov.

(6) 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.

(3) Ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo 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.

(7) Če se vsebina predpisa iz prejšnjega odstavka nanaša na
kulturno krajino ali spomenike oblikovane narave, varovane na
podlagi zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine, se varstvene
in razvojne usmeritve naravnih vrednot določijo v soglasju z
ministrom, pristojnim za kulturno dediščino.

(5) Vlada določi značilnosti krajine in krajinsko pestrost, ki je
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter smernice
za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini, ki se obvezno
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.

38. člen
(vsebina predpisa)
36. člen
(območja strnjene poselitve)

(1) Minister določi s predpisom iz šestega odstavka prejšnjega
člena za vsako naravno vrednoto:

(1) Na območjih strnjene poselitve se biotska raznovrstnost
ohranja tako, da se:

1. ime naravne vrednote;
2. razvrstitev na naravno vrednoto državnega (mednarodnega
ali velikega narodnega) ali lokalnega pomena;
3. kratko oznako naravne vrednote;
4. opredelitev vrste;
5. geografsko opredelitev lokacije naravne vrednote prikazano

- omogoča povezanost habitatov na območjih strnjene poselitve
z naravo zunaj teh območij, če je to tehnično izvedljivo in ne
zahteva nesorazmernih stroškov,
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ogledovanja ali obiskovanja naravne vrednote ali njenega dela.

na kartografski prilogi;
6. varstvene in razvojne usmeritve.

(4) Minister predpiše podrobnejše pogoje in način ureditve
naravnih vrednot za ogledovanje in obiskovanje.

(2) Varstvene in razvojne usmeritve iz prejšnjega odstavka so
obvezno izhodišče za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin.

42. člen
(dovoljenje)

(3) Naravne vrednote so sestavni del prostorskega državnega
plana in prostorskih planov lokalnih skupnosti.

(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.

39. člen
(register naravnih vrednot)
(1) Register naravnih vrednot (v nadaljnjem besedilu: register) je
zbirka podatkov o naravnih vrednotah.

(3) V dovoljenju se na podlagi predpisa iz četrtega odstavka
prejšnjega člena določijo pogoji, pod katerimi sta ogledovanje in
obiskovanje naravne vrednote dovoljeni, ter način ureditve
ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote.

(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.

43. člen
(koncesija)

(4) Register vodi organizacija, pristojna za ohranjanje narave, na
podlagi javnega pooblastila.

(1) Za rabo naravne vrednote, ki je v lasti države ali lokalne
skupnosti, se podeli koncesija.

(5) Podatki iz registra so dostopni javnosti, razen če se v predpisu
iz šestega odstavka 37. člena tega zakona, določi, da podatki o
legi naravne vrednote zaradi njenega varovanja niso dostopni
javnosti.

(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.

(6) Minister predpiše podrobnejše podatke, ki se vodijo o naravnih
vrednotah, in način vodenja registra.

(4) Za podelitev koncesije se 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 tudi na podlagi mnenja organizacije, pristojne za
ohranjanje narave.

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.

(6) V aktu o podelitvi koncesije se določi tudi način ureditve naravne
vrednote za ogledovanje in obiskovanje.

(2) Nihče ne sme ravnati z naravnimi vrednotami tako, da ogrozi
njihov obstoj.

44. člen
(splošna in posebna raba po drugih predpisih)

41. člen
(ogledovanje in obiskovanje)

(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.

(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 sta dovoljeni
vsem pod enakimi pogoji v skladu s tem zakonom.

(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) 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 šestega
odstavka 37. člena tega zakona določi prepoved ali omejitev
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(3) Dovoljenje za posebno rabo ali akt o podelitvi koncesije, ki ni
izdan v skladu s prejšnjim odstavkom, je ničen.
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skrbništvu) z osebo, ki ni lastnik naravne vrednote ali
nepremičnine na zavarovanem območju.

3.2 Ukrepi varstva naravnih vrednot

(2) Fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje in sklene
pogodbo iz prejšnjega odstavka, je skrbnik naravne vrednote.

45. člen
(ukrepi varstva naravnih vrednot)

(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.

(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.

49. člen
(zavarovanje)

(3) Država izvaja ukrepe iz prejšnjega odstavka za varstvo
naravnih vrednot državnega pomena.

(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.

(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.

(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.

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.

(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.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka krije 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.

50. člen
(začasno zavarovanje)
(1) Za dele narave, za katere se upravičeno domneva; da imajo
lastnosti, zaradi katerih bodo določeni za naravne vrednote, lahko
vsakdo predlaga začasno zavarovanje.

47. člen
(pogodba o varstvu)

(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.

(1) Če se varstvo naravne vrednote lahko zagotovi s sklenitvijo
pogodbe, se sklene pogodba o varstvu naravne vrednote z
lastnikom naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem
območju.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določijo zlasti:

(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.

- 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.

(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena se vloži pri ministru, ki
začasno zavaruje dele narave, za katere se upravičeno
domneva, da imajo lastnosti, zaradi katerih bodo določeni za
naravne vrednote državnega pomena, ko pridobi strokovno
mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

(3) Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sklene ministrstvo ali
pristojni organ lokalne skupnosti.

(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.

48. člen
(pogodba o skrbništvu)

(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) Na podlagi opravljenega javnega razpisa se sklene pogodba
o varstvu naravne vrednote (v nadaljnjem besedilu: pogodba o
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51. člen
(omejitev dejavnosti ali rabe)

(4) Zavarovana območja so ožja zavarovana območja in širša
zavarovana območja.

(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.

(5) Ožja zavarovana območja so: naravni spomenik, strogi
naravni rezervat in naravni rezervat.
(6) Širša zavarovana območja so: narodni, regijski in krajinski
park.

(2) Dejavnost ali raba iz prejšnjega odstavka se lahko omeji le v
taki meri, kot je to nujno 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.

"

(7) Z aktom iz prvega odstavka tega člena se lahko določi vplivno
območje, ki je zunaj zavarovanega območja, in predpišejo
varstvene usmeritve za tako rabo tega območja, ki ne ogroža
zavarovanega območja.

(3) Strokovni predlog izbire načina in obsega omejitve dejavnosti
ali rabe pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pred
sprejetjem akta o zavarovanju.

(8) Zavarovana območja in vplivna območja so sestavni del
prostorskih državnih planov in prostorskih planov lokalnih
skupnosti.

(4) Če je zaradi omejitev iz prvega odstavka tega člena lastnik
naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju
oškodovan, je upravičen do odškodnine v skladu z 89. členom
tega zakona.

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.

52. člen
(obnovitev)

(2) Varstveni režim, razvojne usmeritve in druge vsebine iz akta
o zavarovanju se podrobneje opredelijo v načrtu upravljanja iz
60. člena tega zakona.

(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.

55. člen
(ustanovitelj zavarovanega območja)

(4) Za izvedbo obnovitve se smiselno uporabijo določbe o sanaciji
iz zakona, ki ureja varstvo okolja.

(1) Zavarovano območje ustanovi vlada ali pristojni organ ene ali
več lokalnih skupnosti skupaj (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).

3.3 Zavarovana območja

(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.

53. člen
(zavarovana območja)

56. člen
(odnos med zavarovanimi območji)

(1) Akt o zavarovanju, s katerim se ustanovi zavarovano območje,
določa poleg vsebin iz drugega odstavka 49. člena tega zakona
tudi:

(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.

1. meje zavarovanega območja na preglednem topografskem
načrtu v merilu 1:25 000 oziroma v drugem ustreznem merilu,
ki omogoča določitev meje na parcelo natančno;
2. vrsto zavarovanega območja;
3. določitev načina izvajanja javne službe za upravljanje
zavarovanega območja;
4. morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja.

(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.

(2) Pri določanju vrste zavarovanega območja iz 2. točke
prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi merila mednarodnih
organizacij za ohranjanje narave, katerih članica je Republika
Slovenija.

57. člen
(seznanitev javnosti)

(3) Z aktom o zavarovanju se lahko določi, da izvaja upravljavec
poleg nalog iz 132. člena tega zakona tudi naloge upravljanja
območij, ki so na zavarovanem območju in so varovana na podlagi
drugih predpisov.
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(1) Ustanovitelj mora pred sprejemom akta o zavarovanju
seznaniti javnost z vsebino osnutka akta o ustanovitvi ožjega
zavarovanega območja.
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(5) Predlog načrta upravljanja zavarovanega območja pripravi
upravljavec na podlagi akta o zavarovanju in ob strokovni pomoči
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.

(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.

61. člen
(vsebina načrta upravljanja zavarovanega območja)

(3) Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti krajši od 30 dni.

(1) Načrt upravljanja zavarovanega območja ima naslednje nujne
sestavine:
58. člen
(javna predstavitev)

- 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 na zavarovanem
območju ali zunaj 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,
- naravovarstveni pogoji za urejanje prostora in
- program izvajanja načrta upravljanja.

(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 opravita za vse
lokalne skupnosti, ki so na območju, predvidenem za zavarovanje,
na enem mestu.
(4) Jav/ia predstavitev mora trajati najmanj 60 dni.
(5) Iz gradiva, na podlagi katerega se ustanovitelj odloči za
sprejem akta o zavarovanju, morajo biti razvidni potek javne
obravnave, dane pripombe na javni obravnavi in med javno
predstavitvijo ter strokovna stališča do danih pripomb.

59. člen
(upravljanje)

(2) Na podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja pripravi
upravljavec letni načrt upravljanja.

(1) Upravljanje zavarovanega območja 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.

(3) Za čas do sprejetja prvega upravljavskega načrta lahko
ustanovitelj določi začasne upravljavske smernice.
(4) Načrt upravljanja je obvezno izhodišče za urejanje prostora in
rabo naravnih dobrin.

(2) V skladu z aktom o zavarovanju lahko ustanovitelj sam
neposredno upravlja zavarovano območje v režijskem obratu,
ustanovi v ta namen javni zavod ali podeli koncesijo za upravljanje.

62. člen
(označevanje)

(3) Upravljanje zavarovanega območja se izvaja na podlagi načrta
upravljanja zavarovanega območja, če je v aktu o zavarovanju
tako določeno.

(1) Zavarovano območje se označi v naravi.
(2) Zavarovano območje, ki ga ustanovi država, je lahko
označeno tudi z državnimi simboli.

60. člen
(načrt upravljanja)

(3) Način označevanja zavarovanih območij iz prvega odstavka
tega člena, obliko ter vsebino znaka predpiše minister.

(1) Načrt upravljanja zavarovanega območja 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.

(4) Zavarovano območje, ki ga ustanovi lokalna skupnost, je
lahko v skladu s predpisi lokalne skupnosti označeno z javnimi
simboli ali grbi lokalne skupnosti.

(2) Na podlagi akta o zavarovanju sprejme načrt upravljanja
zavarovanega območja organ, ki je sprejel akt o zavarovanju.

63. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(3) Načrt upravljanja zavarovanega območja, ki ga je ustanovila
država, sprejme vlada z uredbo.

(1) Pristojna upravna enota izda na podlagi akta o zavarovanju
lastnikom zemljišč na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila
država, ugotovitvene odločbe.

(4) Lokalne skupnosti na zavarovanem območju sodelujejo v
postopku sprejemanja načrta upravljanja iz prejšnjega odstavka
z mnenjem.
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(4) Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila
ravnanja na območju naravnega rezervata.

(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.

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
z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.

3.3.1 Ožja zavarovana območja

(2) Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati
dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene
spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in' funkcije
ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen
obstoj rastlin ali živali.

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 so
redek prirper naravne vrednote.

(3) Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko
prepovejo ali omejijo:

(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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(3) Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko
prepovejo ali omejijo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

izvajanje posegov v prostor;
odkopavanje ali zasipavanje terena;
odkopavanje ali odnašanje kamnin, mineralov ali fosilov;
odlaganje odpadkov in odvajanje odpadnih voda;
spreminjanje vodnega režima;
odvzemanje plavin ali naplavin;
povzročanje vibracij in eksplozij;
gospodarsko izkoriščanje naravnih virov;
plovba in sidranje;
promet z motornimi vozili in plovili;
letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje
zrakoplovov;
lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali;
spreminjanje vegetacije;
športnorekreativne dejavnosti;
postavljanje reklamnih in drugih označb;
obiskovanje in ogledovanje;
kurjenje;
opravljanje vojaških dejavnosti;
vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano
območje.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

65. člen
(strogi naravni rezervat)

3.3.2 Širša zavarovana območja

(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.

67. člen
(širša zavarovana območja)
(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) Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali
opravljati dejavnosti, ki ogrožajo ohranitev zavarovanega območja,
namerno uničevati rastline in živali in zadrževanje oseb, razen
oseb, ki izvajajo nadzor.

(2) Širša zavarovana območja se lahko ustanovijo tudi zaradi
zagotavljanja razvojnih možnosti prebivalstva in zagotavljanja
duhovne sprostitve in bogatitve človeka.

(3) Ne glede na prepoved iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo
izjemoma dovoli zadrževanje na zavarovanem območju zaradi
izvajanja znanstvenoraziskovalnega in učno-vzgojnega dela.
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izvajanje posegov v prostor;
odkopavanje ali zasipavanje zemljišč;
spreminjanje vodnega režima;
odvzemanje plavin ali naplavin;
povzročanje hrupa, eksplozij in vibracij;
»
gospodarsko izkoriščanje naravnih virov;
plovba in sidranje;
promet z motornimi vozili in plovili;
letanje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje
zrakoplovov;
izvajanje agro- in hidromelioracij;
spreminjanje kemičnih značilnosti tal;
spreminjanje vegetacije;
odstranjevanje živih meja, posameznih dreves in drugih
drobnih naravnih struktur;
zasajanje monokultur;
nabiranje plodov, gob ali rastlin ter njihovih delov;
vznemirjanje, ubijanje ali jemanje živali iz narave;
naseljevanje in doseljevanje živali prosto živečih vrst;
lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali;
umetno zasneževanje in dosneževanje;
športnorekreativne dejavnosti;
obiskovanje in ogledovanje;
opravljanje vojaških dejavnosti;
kurjenje;
vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano
območje.
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69. člen
(narodni park)

(3) Širša zavarovana območja se ustanavljajo tudi za
uresničevanja mednarodno priznanih oblik varstva območij
narave.

(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 človekovega vpliva, ki pa je z
naravo skladno povezan.

(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.

(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.

68. člen
(splošni varstveni režim)

(3) Narodni park, namen zavarovanja, razvojne usmeritve,
varstvena območja, varstveni režimi, upravljavec in drugo se
določijo z zakonom.

Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na
zavarovanem območju glede na vrsto širšega zavarovanega
območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače uredijo:

70. člen
(regijski park)

1. izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža
prvobitnost narave;
2. gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu,
ribolovu, turizmu in športu, razen na za to določenih krajih;
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. vožnja z zrakoplovi pod 300 m od najvišje točke
zavarovanega območja;
16. kmetijsko obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi lahko
povzročili bistvene spremembe biotske raznovrstnosti,
strukture in vrste ekosistemov ali bistveno spremenili
površinsko plast prsti;
17. vznemirjanje, ubijanje ali odvzem živali iz narave, razen zaradi
ekoloških in drugih opravičljivih razlogov;
18. lov in izvajanje lovskogojitvenih ukrepov;
19. ribolov in izvajanje ribogojnih ukrepov;
20. nabiranje rastlin in njihovih delov;
21. postavljanje obor in objektov za rejo živali;
22. vnašanje rastlin ali živali tujerodnih vrst;
23. spreminjanje vegetacije;
24. umetno zasneževanje in 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.
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(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
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 kakovostnim 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)
(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.
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73. člen
(varstvo)

narave, nadzor nad nadaljevanjem del, med katerimi je prišlo do
najdbe.

(1) Minerali ali fosili, ki so na podlagi predpisa iz šestega 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.

75. člen
(prepovedan odvzem iz narave)
(1) Prepovedano je jemati iz narave minerale ali fosile, ki so
zavarovani na podlagi 49. člena tega zakona.

(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.

(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.

(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.

76. člen
(dovoljen odvzem iz narave)

(5) Minerali in fosili iz drugega odstavka tega člena se oddajo v
varstvo pravni ali fizični osebi, ki je izbrana na podlagi javnega
razpisa.

(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.

(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 zunaj nahajališča.

(3) Ministrstvo dovoli odvzem mineralov ali fosilov iz narave zaradi
dajanja v promet.

(7) Minister podrobneje predpiše merila za strokovno
usposobljenost, postopek ugotavljanja ter podeljevanja pooblastila.

(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.

(8) Ministrstvo vodi seznam fizičnih ali pravnih oseb, ki so
pooblaščene za varovanje mineralov ali fosilov ter raziskovanje
nahajališč.

(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.

74. člen
(najdbe mineralov ali fosilov)
(1) Najdbe mineralov ali fosilov mora najditelj prijaviti ministrstvu.
Hkrati mora najdbo zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.

(6) Minister predpiše obliko in podrobnejšo vsebino evidence o
trgovanju z minerali ali fosili.

(2) Ministrstvo odloči o raziskavi nahajališča mineralov ali fosilov
iz prejšnjega odstavka v desetih dneh.
(3) Če ministrstvo ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, se
šteje, da raziskava ni potrebna.

77. člen
(prepovedani načini odvzema iz narave)

(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.

(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 znanstvenoraziskovalnih ali
izobraževalnih namenov.

(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, mota omogočiti raziskavo nahajališča v skladu z
odločbo iz drugega odstavka tega člena.
(6) Pritožba zoper odločbo i2 drugega odstavka tega člena ne
zadrži izvršitve.

78. člen
(prijava raziskovanja)

(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.

(1) Fizična ali pravna oseba mora raziskovanje nahajališč
mineralov ali fosilov prijaviti ministrstvu trideset dni pred
nameravanim začetkom raziskovanja.

(8) Če obstaja verjetnost nadaljnjih najdb mineralov in fosilov,
mora oseba iz petega odstavka tega člena po dokončanju
raziskovalnih del omogočiti organizaciji, pristojni za ohranjanje

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za raziskave, ki
se izvajajo na podlagi 74. člena tega zakona.
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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 pomembna za preživetje, omejitve in
prepovedi trgovine z živalmi in njihovimi deli ter izdelki iz njih in
prepovedane načine prevoza.

(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.

(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.

(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora po opravljenem
raziskovanju 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.

(4) Z varstvenim režimom iz prvega odstavka tega člena se
določijo zlasti pravila varstva vseh razvojnih oblik rastlin. Nanašajo
se zlasti na omejitve in prepovedi trganja, nabiranja, zbiranja,
rezanja, ruvanja ali uničevanja rastlin ter gojenja, prodaje ali
izmenjave ter prepovedane načine prevoza.

79. člen
(izvoz)
(1) Fizična ali pravna oseba, ki želi izvoziti mineral ali fosil, mora
pridobiti dovoljenje ministrstva.

82. člen
(zavarovanje izjemne živali ali populacije)

(2) Izvoz mineralov ali fosilov, ki so zavarovani na podlagi 49.
člena tega zakona, je prepovedan.

(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.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo
dovoli začasen izvoz mineralov ali fosilov iz prejšnjega odstavka
zaradi razstavnih ali izobraževalnih namenov.

(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.

3.5 Ogrožene rastlinske in živalske vrste

80. člen
(ugotovitev ogroženosti)

83. člen
(naloge lokalne skupnosti)

(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.

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.

(2) Rdeči seznam ogroženih vrst je seznam rastlinskih in živalskih
vrst, razporejenih po kategorijah ogroženosti.
(3) Minister določi ogrožene rastlinske in živalske vrste in jih
uvrsti v rdeče sezname s predpisom.

3.6 Drugi ukrepi varstva naravnih vrednot

(4) V predpisu iz prejšnjega odstavka se določi tudi stanju
ogroženosti vrste ustrezen ukrep za izboljšanje stanja vrste.

3.6.1 Zakonita predkupna pravica

(5) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so: fizična zaščita, omogočanje
in vzpostavljanje primernih mest za reprodukcijo, prehranjevanje
in prezimovanje, gojenje, doseljevanje in ponovno naseljevanje.

v

84. člen
(zakonita predkupna pravica)

(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.

81. člen
(zavarovanje vrste)

(2) Lastnik nepremičnine iz prejšnjega odstavka mora o
nameravani prodaji obvestiti upravljavca zavarovanega območja
in ministrstvo. Ponudba mora vsebovati podatke o nepremičnini,
ceno in druge prodajne pogoje.

(1) Zaradi dejanske ali možne 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.

(3) Če država ne uveljavi prednostne predkupne pravice tako,
da v 60 dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pisno
sporoči lastniku nepremičnine, da ponudbo sprejema, jo lahko
uveljavljajo prednostni upravičenci po vrstnem redu, ki je določen

(2) Z varstvenim režimom iz prejšnjega odstavka se določijo
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v zakonih iz prvega odstavka tega člena tako, da ima v isti
kategoriji prednostnih upravičencev prednost tisti, ki je že lastnik
istovrstne nepremičnine, ki je na zavarovanem območju.

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 njen pretežni del. Vlogi je treba priložiti
dokazilo o pravnem poslu.

(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.

(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.

(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 določbe zakona, ki ureja postopek
uveljavljanja zakonite predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih,
če ta zakon ne določa drugače.

(3) Če za pravni posel soglasje ni potrebno v primerih iz drugega
odstavka prejšnjega člena, to upravna enota v pisno potrdi.
(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 ni izdano v 30 dneh, se šteje, da
odobritev oziroma potrdilo ni dano.

3.6.2 Omejitve v pravnem prometu

(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.

85. člen
(omejitve pravnega prometa z državno lastnino)

(7) Pravni posli, sklenjeni brez soglasja ali potrdila ali v nasprotju
z njim, so nični.

(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
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.

3.6.3 Razlastitev, omejitve lastninske pravice in
odškodnina

88. člen
(razlastitev v interesu ohranjanja narave)
86. člen
(promet z nepremičninami na zavarovanih območjih)

(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.

(1) Pridobitev lastninske pravice s pravnimi posli na nepremičninah
na 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) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine
potrebna zaradi izvajanja varstvenih in razvojnih usmeritev
naravnih vrednot, dostopnosti ali uživanja lastnosti naravnih
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.

(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) 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.

(3) Odločba o soglasju iz prvega odstavka tega člena se ne izda:
- če niso bile upoštevane določbe o predkupni pravici iz 84. člena
tega zakona;
- če pridobitelj nepremičnine ne da izjave, da soglaša z varstvenimi
režimi in razvojnimi usmeritvami na zavarovanem območju.

(4) Razlastitveni postopek sproži ministrstvo.
(5) Ministrstvo mora najmanj tri mesece pred vložitvijo predloga
za razlastitev poslati lastnikom pisno ponudbo za odkup
nepremičnin.

(4) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, seznani
pridobitelja nepremičnine z varstvenimi režimi in razvojnimi
usmeritvami zavarovanega območja, na katerem je nepremičnina,
ter da pristojni upravni enoti predhodno soglasje k nameravani
sklenitvi pravnega posla.
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92. člen
(škoda, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst)

(7) Višina odškodnine za odvzeto nepremičnino se določi po
vrednosti nepremičnine ob pridobitvi nepremičnine z
upoštevanjem njene vrednosti ob razlastitvi.

(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji živali zavarovanih vrst iz 81.
člena tega zakona lahko povzročijo škodo na premoženju (v
nadaljnjem besedilu: oškodovanec), mora na primeren način kot
dober gospodar in na svoje stroške narediti vse potrebno, da
obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.

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) 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.

(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.

(4) Ukrepi iz prejšnji dveh odstavkov so odvračanje, postavljanje
ograd, ulov posameznih osebkov in redčenje populacij
zavarovanih živalskih vrst.

(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.

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena lahko zagotovi
sredstva za izvedbo ukrepa ministrstvo.
•
(6) Minister določi primerne načine varovanja premoženja in vrste
ukrepov za preprečitev škode za posamezne živalske vrste.

(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 nepremičnino, ki je v lasti države, ni
upravičena do odškodnine na podlagi tega člena.

93. člen
(odškodnina)
(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.

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 za primerno plačilo nepremičnino, ki je zaradi
omejitev in prepovedi iz tega zakona ni več mogoče rabiti za
dejavnost, kot se je rabila pred zavarovanjem ali pa se lahko rabi
le v neznatni meri.

(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.

(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.

(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.

(3) Lastnik uveljavlja pravico iz tega člena v postopku, ki ga za
odvzem lastninske pravice določa zakon, ki ureja razlastitev.

(5) Vlogo iz prejšnjega odstavka mora oškodovanec vložiti v treh
mesecih od nastanka škode.

(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.

(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.

91. člen
(odgovornost države)

(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.

Država ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo rastline ali živali,
razen v primerih, določenih z zakonom.
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tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo
najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja
alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni
narave.

IV. PROGRAMIRANJE

94. člen
(nacionalni program)

(3) Pristojni državni ali lokalni organ lahko sprejme odločitev o
širitvi stavbnih zemljišč:

(1) Sestavni del nacionalnega programa varstva okolja je področje
ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.

- če so v naselju izkoriščene vse možnosti za racionalno pozidavo
in ugotovljenih potreb ni mogoče zadovoljiti drugače,
- če za graditev infrastrukturnih povezav zunaj naselij ni mogoče
izkoristiti že obstoječih koridorjev.

(2) Državni zbor Republike Slovenije sprejme na predlog vlade
del nacionalnega programa varstva okolja iz prejšnjega odstavka
kot samostojen akt.

(4) Potrebe iz prejšnjega odstavka so ugotovljene, kadar se
izkaže, da demografska predvidevanja napovedujejo naraščanje
prebivalstva in je povečano naseljevanje v skladu s petletnimi
razvojnimi načrti.

(3) Z nacionalnim programom iz prvega odstavka tega člena se
opredeli obseg javnega interesa pri ohranjanju biotske
raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot za najmanj 10 let tako,
da se na podlagi ocene stanja ohranjenosti narave določijo cilji in
usmeritve za:

(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.

1. ohranitev biotske raznovrstnosti s programom ukrepov
varstva rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in
ekosistemov;
2. varstvo naravnih vrednot s programom ustanavljanja
zavarovanih območij in obnovitve naravnih vrednot;
3. način izpolnjevanja mednarodnih obveznosti;
4. vzgojo in izobraževanje na področju ohranjanja narave;
5. ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.

97. člen
(naravovarstvene smernice)
(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.

(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.

(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.

(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)

98. člen
(vsebina naravovarstvenih smernic)

(1) Lokalne skupnosti sprejemajo programe varstva naravnih
vrednot lokalnega pomena na svojem območju.

(1) Naravovarstvene smernice imajo splošni in posebni del ter
kartografsko prilogo.

(2) Programi iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z
nacionalnim programom iz prejšnjega člena.

(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 ob odkritju;
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.

V. USMERJANJE IN DOVOLJEVANJE

5.1 Naravovarstvene smernice

(3) V posebnem delu vsebujejo naravovarstvene smernice zlasti:

96. člen
(ohranjanje narave)

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,

(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
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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.

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.

(5) Če je 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.

(4) Vlada predpiše obliko ter podrobnejšo zgradbo
naravovarstvenih smernic.
(5) Naravovarstvene smernice pripravlja organizacija, pristojna
za ohranjanje narave, na podlagi javnega pooblastila.

102. člen
(izravnalni ukrepi)

99. člen
(študija ranljivosti okolja)

(1) Izravnalni ukrepi so dejavnosti, s katerimi se omili ali nadomesti
okrnitev narave.

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.

(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:

100. člen
(vključevanje v akte varstva nepremične
kulturne dediščine)

- 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.

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.

(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.

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
zavarovanega območja, ki ga je ustanovila država, ali posebnega
varstvenega območja 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.

(6) Oblika in način izvedbe izravnalnega ukrepa ter način in pogoji
izvedbe posega ter dejavnosti po opravljenem posegu so sestavni
del dovoljenja za poseg v prostor.

103. člen
(odprava škodljivih posledic)

(2) Oceno o vplivu načrta ali akta na zavarovano območje ali
posebno varstveno območje iz prejšnjega odstavka da 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.

(1) Če pri posegu v naravo pride do okrnitve narave, mora nosilec
posega ali dejavnosti nemudoma odpraviti škodljive posledice
svojega delovanja ter kriti 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.

(3) Če je načrt ali akt ocenjen kot ugoden, ga pristojni državni ali
lokalni organ lahko sprejme.
(4) Če je kljub neugodni oceni vpliva načrta ali akta na zavarovano
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presoja skladnosti in ustreznosti iz tretjega odstavka tega člena,
naravovarstveno soglasje pa se nadomesti z okoljevarstvenim
soglasjem.

5.2 Dovoljenja in soglasja

104. člen
(dovoljenje za poseg v naravo)
106. člen
(varščina)

(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.

(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) Posegi v naravo iz prejšnjega odstavka se nanašajo na:
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka neha veljati, če v roku iz
odločbe varščina ni plačana.

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,
3. varstvo genskega materiala,
4. varstvo naravnih vrednot.

107. člen
(seznanitev javnosti)

(3) Vlada podrobneje določi posege v naravo iz prejšnjega
odstavka in predpiše, kakšna dokumentacija je potrebna za
pridobitev dovoljenja.

(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 zakona.

(4) Dovoljenja za posege v naravo iz prvega odstavka tega člena
izdaja pristojna upravna enota, razen v primerih, ko ta zakon
določa, da dovoljenja izdaja ministrstvo.

(2) Seznanitev javnosti poteka v skladu z drugim in tretjim
odstavkom 57. člena tega zakona.

(5) O pritožbi zoper dovoljenje za poseg v naravo odloči
ministrstvo.

(3) Javnost nima pravice vpogleda v podatke, ki se varujejo na
podlagi zakona.

(6) Dovoljenje za poseg v naravo se izda na podlagi
naravovarstvenega soglasja.

(4) Minister podrobneje predpiše način seznanjanja javnosti s
postopki odločanja o posegih v naravo.

(7) 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
105. člen
(naravovarstveno soglasje)
108. člen
(spremljanje stanja ohranjenosti 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.

(1) Spremljanje stanja ohranjenosti narave (v nadaljnjem besedilu:
monitoring ohranjenosti narave) obsega:

(2) Oceno o ogroženosti biotske raznovrstnosti, naravne
vrednote ali zavarovanega območja zaradi posega v prostor daje
organizacija, pristojna za ohranjanje narave.

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.

(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.

(2) Monitoring ohranjenosti narave je del sistema monitoringa
stanja okolja in se izvaja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja.

(4) Z naravovarstvenim soglasjem se lahko podrobneje določijo
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob nameravanem posegu iz prvega
odstavka tega člena.

(3) Monitoring ohranjenosti narave se zagotavlja kot javna služba.

(5) Naravovarstveno soglasje se izda s potrditvijo na dovoljenju
ali s posebnim aktom.

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

(6) Naravovarstveno soglasje k dovoljenju za poseg v prostor iz
prvega odstavka tega člena se izda kot samostojna odločba.

Poročilo o stanju na področju ohranjanja narave je sestavni del
poročila o stanju okolja skladno z zakonom in vsebuje zlasti
podatke o:

(7) Če je za posege iz prvega odstavka tega člena predpisan
postopek presoje vplivov na okolje, se v njegovem okviru opravi
poročevalec, št. 17
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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.

področju ohranjanja narave, in podrobnejši način pridobitve
strokovnih nazivov.

110. člen
(baze podatkov)

112. člen
(upravna enota)

(4) Minister podeli strokovne nazive na podlagi opravljenega
strokovnega izpita v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.

Krajevno pristojna upravna enota opravlja naslednje naloge:

Minister predpiše obvezne vsebine in način vodenja baz podatkov,
potrebnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot, v soglasju s pristojnim ministrom.

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.

VII. ORGANIZACIJA
7.2 Javna služba ohranjanja narave
7.1 Organiziranost upravnih nalog
113. člen
(javna služba ohranjanja narave)

111. člen
(upravne naloge)

(1) Dejavnost javne službe ohranjanja narave je ohranjanje
sestavin biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot in
upravljanje zavarovanih območij.

(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) Dejavnosti javne službe ohranjanja narave opravljajo zavod
za ohranjanje narave in upravljavci zavarovanih območij.

(2) Organ iz prejšnjega odstavka opravlja zlasti naslednje naloge:
1. pripravlja predloge programov ohranjanja biotske
raznovrstnosti,
2. pripravlja predloge programov varstva naravnih vrednot
državnega pomena,
3. pripravlja predloge operativnih programov,
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,
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 naravne vrednote, nepremičnine na zavarovanih
območjih in stvari, ki jim služijo in so v lasti države.

7.2.1 Zavod za varstvo narave
114. člen
(ustanovitev)
(1) S tem zakonom se ustanovi zavod za varstvo narave, ki
opravlja naloge organizacije, pristojne za ohranjanje narave (v
nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanoviteljske pravice izvaja vlada.
(3) Zavod je oseba javnega prava s statusom javnega zavoda.

115. člen
(ime in sedež)
(1) Ime zavoda je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(2) Sedež zavoda je v Ljubljani.

116. člen
(naloge)
(1) Zavod opravlja kot javno službo naslednje naloge:
1. spremlja stanje ohranjenosti narave,
2. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih

(3) Minister določi strokovne nazive za delavce, ki delajo na
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

življenjskih prostorih in ekosistemih v sodelovanju z izvajalci
javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi
viri,
pripravlja strokovne predloge varstva sestavin biotske
raznovrstnosti,
evidentira in vrednoti dele narave,
pripravlja strokovne predloge za določitev statusa naravnih
vrednot in razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote
državnega in lokalnega pomena,
spremlja stanje naravnih vrednot,
pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih
vrednot,
sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih
vrednot,
sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja,
sodeluje v postopku določanja odškodnine iz 93. člena tega
zakona,
sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega
zakona,
pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov.

119. člen
(organi)
Organi zavoda so svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet
zavoda in strokovni vodja zavoda.

120. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev
zavoda in uporabnikov.
(2) Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni
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.

(2) Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila te naloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pripravlja naravovarstvene smernice,
vodi register naravnih vrednot,
vodi evidence po tem zakonu,
vodi baze podatkov po tem zakonu,
skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju
ohranjanja narave,
izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem varstvenih nalog na
zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država,
izvaja neposredni nadzor na zavarovanih območjih, ki jih je
ustanovila država in nimajo svojega upravljavca, ter
neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij,
daje soglasja v postopku pridobitve soglasja k pravnemu
poslu z nepremičninami na zavarovanih območjih,
daje oceno ogroženosti iz 105. člena tega zakona,
izdaja naravovarstvena soglasja.

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.

122. člen
(strokovni svet)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda,
ki obravnava strokovna vprašanja in predlaga rešitve in priporočila.

(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod tudi te naloge:

(2) Strokovni svet vodi strokovni vodja.

1. strokovno pomaga 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.

(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.

(4) S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja zavod tudi druge
naloge.
117. člen
(zastopanje interesov ohranjanja narave)

123. člen
(strokovni vodja)

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) 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.

118. člen
(organiziranost zavoda)

124. člen
(vodja organizacijske enote)

Zavod ima organizacijske enote, s katerimi pokriva celotno
območje države.
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7.2.2 Upravljavci zavarovanih območij

(2) Podrobnejše naloge in pooblastila vodje organizacijske enote
se določijo s statutom.

129. člen
(upravljavci)

125. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v
pravnem prometu)

(1) Zavarovano območje upravljajo upravljavci zavarovanega
območja v skladu s tem zakonom in z aktom o zavarovanju.

(1) Premoženje zavoda je last države.
(2) Za upravljanje premoženja je zavod odgovoren državi.

(2) Za upravljanje širšega zavarovanega območja se lahko
ustanovi javni zavod ali podeli koncesija.

(3) Zavod uporablja in upravlja premoženje s skrbnostjo dobrega
gospodarja.

(3) Za upravljanje ožjega zavarovanega območja se lahko podeli
koncesija ali ga upravlja ustanovitelj neposredno.

(4) Zavod samostojno upravlja premično premoženje, nepremično
premoženje pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.

(4) Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi na podlagi določb o
podeljevanju koncesij iz zakona, ki ureja gospodarske javne
službe.

(5) Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun.

(5) Za ustanovitev in delovanje javnega zavoda se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja zavode, če ni s tem zakonom določeno
drugače.

(6) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih
upravlja.

130.člen
(sodelovanje lokalnih skupnosti pri upravljanju)

126. člen
(sredstva za delo zavoda)

(1)Lokalne skupnosti, ki so na zavarovanem območju, ki ga je
ustanovila država, sodelujejo pri upravljanju zavarovanega
območja.

(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz
državnega proračuna, s prodajo storitev ter z dotacijami,
donacijami in iz drugih virov.

(2) Če upravlja zavarovano območje javni zavod, imajo lokalne
skupnosti v svetu javnega zavoda svoje predstavnike.

(2) Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod za izvajanje
in razvoj svoje dejavnosti.

(3) Število predstavnikov lokalnih skupnosti se določi v aktu o
ustanovitvi javnega zavoda.

(3) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
odloča svet zavoda na predlog direktorja in v soglasju z
ustanoviteljem.

(4) Če upravlja zavarovano območje koncesionar, se sodelovanje
lokalnih skupnosti pri upravljanju zavarovanega območja zagotovi
z ustanovitvijo posebnega odbora za zavarovano območje.

127. člen
(odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda)

(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 so na zavarovanem območju.

(1) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod
prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom,
do višine vrednosti nepremičnega premoženja, ki ga upravlja
zavod.

(6) Odbor spremlja upravljanje zavarovanega območja,
obravnava upravljavski načrt in letne načrte uravljavca ter daje
mnenja in predloge v zvezi z upravljanjem zavarovanega območja.

(2) Zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in
zaključni račun zavoda ter jih predloži ustanovitelju v soglasje.

(7) Koncesionar zagotavlja administrativne in druge pogoje za
delo odbora.

128. člen
(ustanoviteljske pravice in subsidiarna uporaba)

131. člen
(lokalna javna služba)

(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja vlada.

(1) Upravljanje zavarovanih območij, ki jih je ustanovila lokalna
skupnost, je obvezna lokalna javna služba.

(2) Za delovanje javnega zavoda se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja zavode, če ni s tem zakonom določeno drugače.

(2) Lokalna skupnost zagotovi opravljanje javne službe iz
prejšnjega odstavka na način iz 129. člena tega zakona.
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132. člen
(naloge upravljanja zavarovanih območij)

135. člen
(upravljanje naravnih vrednot v lasti države)

(1) Upravljavec zavarovanega območja opravlja varstvene,
nadzorne in upravljavske naloge na zavarovanem območju.

(1) Naravne vrednote, nepremičnine na zavarovanih območjih in
stvari, ki jim služijo in so v lasti države, upravlja upravni organ,
pristojen za ohranjanje narave.

(2) Upravljavec opravlja kot javno službo te naloge:
(2) Upravljanje iz prejšnjega odstavka zajema:
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
na zavarovanem območju;
5. upravlja nepremičnine, ki so v lasti ustanovitelja na
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 na zavarovanem območju;
8. sklepa pogodbe za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem
območju iz 47. člena tega zakona;
9. sklepa pogodbe o skrbništvu nad naravnimi vrednotami 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 na zavarovanem območju;
12. skrbi za predstavljanje zavarovanega območja;
13. sodeluje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, jim
strokovno pomaga in svetuje;
14. pripravlja in vzdržuje poti in označbe ter drugo infrastrukturo,
ki je namenjena obisku zavarovanega območja;
15. vodi obiskovalce po zavarovanem območju;
16. zagotavlja dostop do informacij o zavarovanem območju.

- 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, naravne vrednote, nepremičnine na
zavarovanih območjih in stvari, ki jim služijo in so v lasti države,
upravljavec zavarovanega območja.
(4) Minister predpiše podrobnejšo vsebino evidenc iz drugega
odstavka tega člena.

7.3 Delovanje društev v javnem interesu

136. člen
(opravljanje dejavnosti v javnem interesu)

(3) Na podlagi javnega pooblastila izvaja upravljavec neposredni
nadzor na zavarovanem območju.

(1) Strokovna in ljubiteljska društva na področju ohranjanja narave
opravljajo dejavnost v javnem interesu v delu, v katerem namen
ustanovitve in samo delovanje društva presegata uresničevanje
interesov članov društva.

133. člen
(izvajanje upravljanja)

(2) Društvo lahko pridobi status društva, ki deluje v javnem
interesu, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(1) Upravljavci lahko uredijo naravne vrednote za ogledovanje in
obiskovanje v skladu z aktom o zavarovanju.

134. člen
(sredstva)

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 pri
ohranjanju 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 dejavno sodeluje pri ohranjanju
narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno
znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in
vzgojo.

(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki nastane pri delovanju
javnega zavoda, se nameni za opravljanje dejavnosti varstva
zavarovanega območja.

137. člen
(podelitev statusa)

(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.

(1) Minister podeli društvu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena,
status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo.

(2) Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz
državnega proračuna, s prodajo storitev ter z dotacijami,
donacijami in iz drugih virov.
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(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.
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(3) Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu, vsakih pet let.

141. člen
(javni razpis)

(4) Društvu se ukine status društva, ki deluje v javnem interesu,
z odločbo ministra v primeru, ko ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev.

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

142. člen
(število nagrad)

138. člen
(objava)

Odbor lahko vsako leto podeli največ tri nagrade.

(1) Sklep o pridobitvi in ukinitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
143. člen
(sredstva)

(2) Ministrstvo vodi javno evidenco društev, ki so pridobila status
društva, ki deluje v javnem interesu.

(1) Sredstva za delovanje odbora zagotavlja država.

(3) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka.

(2) Strokovna in administrativno-tehnična opravila za odbor
opravlja ministrstvo.

VIII NAGRADE

144. člen
(denarna višina nagrad)

139. člen
(nagrade na področju ohranjanja narave)

Glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva
odbor vsako leto določi višino nagrad.

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.

145. člen
(poročilo o delu odbora)
Odbor mora v 30 dneh po podelitvi nagrad izdelati poročilo o
svojem delu in ga predložiti vladi.

140. člen
(postopek)
(1) Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

IX FINANCIRANJE

(2) Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, društvo,
ustanova, zavod ali druga organizacija za izjemne dosežke pri
ohranjanju narave.

146. člen
(plačilo stroškov izravnalnih ukrepov)

(3) Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike
Slovenije na področju ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu:
odbor).

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

(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.

147. člen
(naravovarstvena dajatev)

(6) Odbor lahko oblikuje posebne strokovne komisije za
posamezna področja svojega dela, ki pripravijo strokovna mnenja
o posameznih predlogih.

(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.

(7) Odbor uredi način svojega dela s pravilnikom, s katerim uredi
zlasti način ustanovitve in pristojnosti strokovnih komisij, vsebino
in čas trajanja javnega razpisa ter podrobnejša marila za
podeljevanje nagrad.
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(2) Osnova za plačilo povračila je vrsta, količina in obseg rabe
naravne vrednote.
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(3) Višino povračila, način izračunavanja, odmere ter plačevanja
in merila za znižanje in oprostitev predpiše vlada.

151. člen
(nadzor carinskih organov)

(4) Za naravne vrednote lokalnega pomena določi povračilo
lokalna skupnost.

(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:

148. člen
(vstopnina)

1. odrediti zaseg živali, če se z njimi ravna v nasprotju z
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
in njihovo izročitev zatočišču,
2. odrediti zaseg rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
in njihovo izročitev ali prodajo,
3. odrediti zaseg drugega blaga, če se z njim ravna v nasprotju
z določbami 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.

(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.

(2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ v
primerih iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve.

149. člen
(javni stroški ohranjanja narave)

152. člen
(ukrepi)

(1) Država zagotavlja sredstva za ukrepe ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, opravljanje javne
službe ohranjanja narave ter za odškodnine po tem zakonu.

(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
pooblastilo:

(2) Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za ukrepe iz prejšnjega
odstavka, če se nanašajo na varstvo naravnih vrednot lokalnega
pomena.

- nadzirati izkoriščanje ali rabo naravnih vrednot in sestavin biotske
raznovrstnosti glede njihove usklajenosti z določbami 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 določbami 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
določbami 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
določbami 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.

X. NADZOR

10.1 Inšpekcijski nadzor
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.
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(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.
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(3) Upravljavci 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.

153.člen
(ustna odločba)
(1) Pristojni carinski organ in inšpektor izdata ustno odločbo in
takoj odredita 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.

(4) Usposobljenost iz prejšnjega odstavka se dokazuje s
pooblastilom iz 156. člena tega zakona.

(2) Pristojni carinski organ in inšpektor morata v osmih dneh od
izreka ustne odločbe izdelati odločbo tudi v pisni obliki.

156. člen
(pogoji za naravovarstvene nadzornike)
(1) Naravovarstveni nadzornik je lahko vsak polnoleten državljan
Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem zakonu.

10. 2 Neposredni nadzor

(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka izdaja naravovarstvenim
nadzornikom in prostovoljnim nadzornikom po opravljenem
preizkusu znanja minister.

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.

(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.

(2) Naloge neposrednega nadzora so:
1. neposredno spremljanje stanja,
2. nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz tega
zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter
obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov;
4. opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja
kaznivih ravnanj.

(4) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za
naravovarstvene in prostovoljne nadzornike, ki vsebuje naslednje
podatke:
- ime in priimek;
- rojstne podatke;
- podatke o strokovni izobrazbi;
- prebivališče (stalno bivališče);
- podatke o opravljenem preizkusu znanja.

(3) Naloge iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se opravljajo
na podlagi javnega pooblastila.

(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.

(4) Naloge iz drugega odstavka tega člena opravljajo
naravovarstveni nadzorniki, ki so za to delo posebej usposobljeni
in imajo pooblastilo po tem zakonu.

(6) Minister predpiše podrobnejše določbe o službenem znaku in
izkaznici naravovarstvenih nadzornikov ter v soglasju z ministrom,
pristojnim za notranje zadeve, uniformo..
.

(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 kršilca pri storitvi kaznivega ravnanja.

157. člen
(izvajanje mandatnih kazni)

(7) O sumu kaznivega dejanja mora naravovarstveni nadzornik
takoj obvestiti policijo, navesti vsa znana dejstva in dokaze ter
izročiti dokaze, ki jih je pridobil.

(1) Zadolžitev z bloki za kaznovanje storilcev prekrškov takoj na
kraju samem in plačilnimi nalogi, ki jih imajo naravovarstveni
nadzorniki, in razdolževanje z bloki ter izterjanimi sredstvi vodi
inšpektorat, pristojen za ohranjanje narave.

(8) Naravovarstveni nadzortiik ima pravico takoj na kraju samem
izreči, izterjati ali izdati plačilni nalog za denarno kazen od tistih, ki
jih zaloti pri prekršku iz 1., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka
160. člena tega zakona.

(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)

155. člen
(izvajalci neposrednega nadzora)
(1) Neposredni nadzor na zavarovanih območjih zagotavljajo
upravljavci zavarovanih območij.

(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) Neposredni nadzor zunaj zavarovanih območij zagotavlja
zavod.

(2) Prostovoljni nadzornik je lahko vsak polnoleten državljan
Republike Slovenije, ki ima pooblastilo po tem zakonu.

26. marec 1999

63

poročevalec, št. 17

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 (73. člen);
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).

(3) Določbe od drugega do sedmega odstavka 154. člena tega
zakona se uporabljajo tudi za prostovoljne nadzornike.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

159. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:
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 jih rabi
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 tfrste (tretji odstavek 26. člena);
12. če ravna s tehnično spremnjenimi rastlinami ali živalmi v
nasprotju z določbami tega zakona (27. člen);
13. če upravlja gensko banko brez pooblastila ministra (tretji
odstavek 29. člena);
14. če ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja pri
odvzemu biološkega materiala iz narave, z genskimi bankami
ali z biloškim materialom v genskih bankah (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
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);
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(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(3) Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(5) 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 3. in 30. točke
prvega odstavka tega člena.
(6) 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.
♦
(7) Naravne vrednote, ki jih posameznik pridobi s storitvijo
prekrška, se zasežejo in vrnejo lastniku ali upravljavcu
zavarovanega območja.

160. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo od 600.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba:
1. če namerno, brez opravičljivega razloga ubije, poškoduje ali
vznemiri rastline ali živali (tretji odstavek 14. člena);
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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
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
in 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 končanem raziskovanju (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).

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.
(8) 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.
(9) Naravne vrednote, ki jih posameznik pridobi s storitvijo
prekrška, se zasežejo in vrnejo lastniku ali upravljavcu
zavarovanega območja.

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
(1) 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.
(2) Akte o zavarovanju naravnih vrednot po tem zakonu izdajo
pristojni državni ali lokalni organi, glede na razvrstitev naravnih
vrednot na naravne vrednote državnega in lokalnega pomena po
tem zakonu.

(2) Z denarno kaznijo od 150.000 do 4.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

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.

(3) Z denarno kaznijo od 40.000 do 400.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 20.000 do 140.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

(2) Seznam naravnih vrednot iz prejšnjega odstavka določi minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za kulturo.

(5) 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.

(3) Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(6) 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.

(1 ) Vlada sprejme v enem letu od uveljavitve tega zakona predpis
iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona

164. člen

(2) Minister za okolje in prostor izda v enem letu od uveljavitve
predpisa iz prejšnjega odstavka predpis iz šestega odstavka 37.
člena tega zakona

(7) Carinik lahko takoj na kraju samem izreče, izterja ali izda
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165. člen

169. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se:

(1) Vlada izda izvršilne predpise po tem zakonu, razen predpisa
iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona, v dveh letih od
uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda izvršilne predpise po tem zakonu, razen predpisa
iz šestega 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.

- 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 in 42/86) šteje za krajinski park iz 71.
člena tega zakona.
166. člen

170. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo javni zavodi
Triglavski narodni park, Spominski park Trebče in Park Škocjanske
jame upravljavci zavarovanih območij in nadaljujejo z upravljanjem
zavarovanih območij v skladu z določbami tega zakona in
določbami aktov o zavarovanju, če niso v nasprotju s tem
zakonom.

(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) Z dnem uveljavitve tega zakona postane koncesionar v
Naravnem rezervatu Škocjanski zatok upravljavec zavarovanega
območja in nadaljuje z upravljanjem zavarovanega območja v
skladu z določbami tega zakona, določbami akta o zavarovanju
in akta o podelitvi koncesije, če niso v nasprotju s tem zakonom.

(2) Osebe, ki so imele ob uveljavitvi tega zakona pravico do
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.

167. člen

(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.

(1) Upravljavci obstoječih, z zakoni predpisanih zbirk podatkov
morajo na zahtevo ministrstva dopustiti dostop do podatkov, ki
so pomembni za vzpostavitev in vodenje baz podatkov in evidenc
po tem zakonu, in njihovo uporabo, pri čemer se varujejo osebni
podatki.

171. člen

(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.

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, 18/81 in 42/86), zakonu o Spominskem parku Trebče (Uradni
list SRS, št.1/81 in 42/86), 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).

(4) Višina zneska povračila iz prejšnjega odstavka se določi s
pogodbo, ki jo v imenu države sklene Zavod za varstvo narave
Slovenije.

172. člen

(2) Fizične in pravne osebe, ki imajo podatke ali zbirke podatkov,
ki so pomembne za vzpostavitev in vodenje evidenc po tem
zakonu, morajo dopustiti kopiranje podatkov Zavodu za varstvo
narave Slovenije.

Upravne naloge po tem zakonu izvaja Uprava za varstvo narave
kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

168. člen
(1) Z uveljavitvijo tega zakona preidejo v sestavo Zavoda za
varstvo 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.

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) Zavod za varstvo 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.

(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

(3) Prevzem delavcev, sredstev, arhiva in nalog iz prejšnjih
odstavkov uredita sporazumno Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za kulturo.
poročevalec, št. 17
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(3) Osebe iz prejšnjih odstavkov se vpišejo v evidenco iz 156.
člena tega zakona po uradni dolžnosti.

SRS, št. 1/81, 42/86, 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).

174. člen

175. člen

nadzora po tem zakonu na območjih, za katera so pristojne.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

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

1. določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list

OBRAZLOŽITEV

ki določa, da se tudi zavarovana območja izjemnega pomena
za državo oziroma velikega mednarodnega pomena zavarujejo
z zakonom,
■ opredeli nedvoumno in omejevalno, v katerih primerih in pod
kakšnimi pogoji se na nivoju lokalnih skupnosti sme posegati v
naravo, predvsem glede odločitve o širitvi stavbnih zemljišč,
■ bolj natančno opredeli finančne posledice pri operacionalizaciji
zakona,
- upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve.

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. izredni seji, dne
12.11.1998 opravil prvo obravnavo predloga zakona o ohranjanju
narave (ZON) in sprejel predloženo besedilo kot primerno podlago
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Vladi Republike
Slovenije je naložil, naj pri pripravi besedila predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva stališča državnega zbora.
Predlagateljica je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upoštevala stališča državnega zbora in mnenje Sekretariata
državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
Državni zbor je ob prvi obravnavi predloga zakona sprejel sklep,
naj predlagateljica ob pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva naslednja stališča:

Predlagateljica je pri pripravi predloga zakona proučila stališča
državnega zbora in jih upoštevala pri pripravi besedila predloga
zakona, kakor je navedno v nadaljevanju.

- v določbi predloga zakona, ki opredeljuje pojme, zajame vse
pojme, saj sedaj niso strukturirani,
- razmisli o morebitni zamenjavi posameznih določb zaradi
boljšega sosledja le teh,
- opredeli minimalne kriterije za pridobitev statusa naravne
vrednote,
■ bolj aktivno opredeli regionalno in pokrajinsko organiziranje, ki
je nujno glede na veliko število nalog in pokrajinsko raznolikost,
■ pri opredelitvi zavarovanih območij in opredelitvi meje le teh
določi tudi kartografske prikaze, kot na primer pregledni
topografski in pregledni katastrski načrt,
- v kolikor so predvideni akti o zavarovanju le zakon in uredba,
prouči smiselnost navedbe splošnega pojma, oziroma te akte
konkretno navede,
■ pri opredelitvi predpisa, ki določa naravne vrednote državnega
in lokalnega pomena, opredeli tudi ali je naravna vrednota
izjemnega pomena za državo ali velikega mednarodnega
pomena, kar posledično pomeni zavarovanje z zakonom,
■ opredeli, da so naravne vrednote sestavni del planskih aktov
države in lokalne skupnosti, še posebej ob dejstvu, da
predlagatelj predpisuje izdelavo naravovarstvenih smernic, ki
so osnova za pripravo teh dokumentov, ravno tako pa tudi za
pripravo prostorskih izvedbenih aktov,
- prouči možnost ustanovitve že predvidenih regionalnih parkov
tako, da uvede začasne organe, katerim naloži pripravo
dokumentov, proučitev režimov in drugih aktivnosti, potrebnih
za razglasitev,
• ponovno prouči določbe, ki opredeljujejo, da se z zakonom
zavaruje le narodni park in ne tudi regijski park glede na določbo,
26. marec 1999

Stališča državnega zbora se nanašajo pretežno na štiri večje
vsebinske sklope in sicer na ureditev in varstvo naravnih vrednot,
na institucionalno organiziranost varstva narave, na omejevanje
širitve stavbnih zemljišč ter na hejasnosti v besedilu predloga
zakona, ki so strukturalne, pravne ali nomotehnične narave.

ad 1/
Predlagateljica je upoštevala stališča državnega zbora, ki se
nanašajo na določanje statusa naravnih vrednot in ureditev
njihovega varstva tako, da so v 37. členu predloga zakona
navedena merila, na podlagi katerih se ugotavlja obstoj naravne
vrednote. Ta merila so strokovna in temeljijo na posamičnem,
skupnem ter celovitem vrednotenju najznačilnejših elementov
naravnih vrednot glede na izjemnost, tipičnost, kompleksno
povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemsko, znanstveno
raziskovalno ali pričevalno pomembnost. Evidentiranje in
vrednotenje delov narave z vidika izpolnjevanja predpisanih
strokovnih meril izvede organizacija, pristojna za ohranjanje
narave, ki tudi pripravi strokovni predlog za določitev naravnih
vrednot in njihovo razvrstitev na naravne vrednote državnega in
lokalnega pomena.
Na podlagi pripomb Sekretariata je v istem členu tudi določeno,
katere so naravne vrednote državnega pomena ter način
ugotavljanja tega. Državni pomen naravnih vrednot se določa na
67
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stališča državnega zbora naj se v predpisu, ki določa status
naravne vrednote, navede tudi njen izjemen pomena za državo
ali velik mednarodni pomen.

podlagi ugotovitve o obstoju takega pomena z vidika mednarodne
ali velike narodne pomembnosti. Medtem ko je za mednarodni
pomen jasno, da se bo ugotavljal na podlagi obveznosti, ki jih je
Slovenija sprejela z ratifikacijo mednarodnih pogodb, mednarodnih
sporazumov ali drugih aktov mednarodnega prava, je bilo treba v
predlogu zakona urediti način ugotavljanja velikega narodnega
pomena. Le ta se bo ugotavljal z uporabo že navedenih strokovnih
meril vrednotenja, vendar tokrat primerjalno za vso državo.
Predviden je dvofazni strokovni postopek, ki ga bo izvedla
organizacija, pristojna za ohranjanje narave. Medtem, ko bo v
prvi fazi ugotovljeno, kateri deli narave imajo lastnosti naravne
vrednote, bo v drugi fazi ugotovljen njihov državni ali lokalni pomen.
Predlagateljica je ohranila predlagano rešitev, da minister, pristojen
za ohranjanje narave, odloči o obstoju naravnih vrednot ter o
njihovi razvrstitvi na naravne vrednote državnega in lokalnega
pomena. Razlog za to je zagotovitev strokovnih argumentov in
strokovnih podlag za odločitev glede obstoja in statusa naravnih
vrednot ter.njihovega pomena. Z ozirom na to, da gre za izrazito
strokovno odločitev, predlagateljica tudi meni, da ni utemeljenih
razlogov za to, da bi v ta proces vključevali lokalne skupnosti,
ker ne bodo imele tovrstne stroke. Njihova avtonomnost je v
celoti zagotovljena pri izvajanju varstva naravnih vrednot, ki so
jih sicer na podlagi zakona dolžne varovati, vendar se lahko o
načinu varstva odločijo same. Organizacija, pristojna za
ohranjanje narave, predlaga obliko ukrepa varstva naravne
vrednote, vendar na samo odločitev lokalne skupnosti ne more
vplivati.

Predlagateljica je ponovno proučila predlagano rešitev, da se
regijski park kot vrsta širšega zavarovanega območja ustanavlja
z aktom o zavarovanju, ki ga lahko sprejmejo vlada in lokalne
skupnosti, v smislu stališča državnega zbora, da naj se tudi
regijski park ustanavlja z zakonom. Predlagateljica je ohranila
predlagano rešitev, ker bi ustanavljanje regijskih parkov z zakonom
pomenilo, da lokalne skupnosti ne bi več mogle ustanavljati te
vrste širših zavarovanih območij, za kar pa ni utemeljenega
razloga. Še posebej zaradi tega, ker je ta vrsta širšega
zavarovanega območja še posebej primerna za zavarovanje na
nivoju širših lokalnih skupnosti, tudi pokrajin. Predlog zakona pa
že omogoča, da se v primeru izjemnega pomena zavarovanega
območja za državo ali njegovega velikega mednarodnega pomena
sprejme akt o zavarovanju v obliki zakona, s katerim se ustanovi
katerokoli zavarovano območje, torej tudi regijski park.
Predlagateljica je proučila stališče državnega zbora, da naj se v
predlog zakona vgradi možnost ustanovitve nekih začasnih
organov, ki naj bi pripravili strokovne podlage, potrebne za
razglasitev že predvidenih regijskih parkov zaradi pospešitve
njihove razglasitve. Po celoviti proučitve obstoječe ureditve in
možnosti, ki jih nudi predlagano besedilo zakona predlagateljica
meni, da to ni potrebno zlasti iz razlogov racionalnosti in
ekonomičnosti delovanja uprave, kakor tudi iz nujno potrebne
strokovnosti priprave strokovnih predlogov. Že obstoječa
zakonodaja namreč omogoča delovanje uprave preko projektnega
načina priprave strokovnih podlag, nujnih za sprejem
razglasitvenega akta, s katerim se ustanovi regijski park. Pri
projektu sodelujejo tako strokovnjaki z drugih resorjev, kakor tudi
zunanji strokovnjaki. Posamezne zaključene faze dela pa se lahko
preko javnih razspisov poverijo v izdelavo tudi pravnim ali fizičnim
osebam, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Koordinacija in vodenje
dela, kakor tudi nujno strokovno usklajevanje pa mora biti vedno
zagotovljeno s strani države. Zakonsko predvidena ustanovitev
začasnih organov, ki bi opravljali delo, ki ga sedaj opravljajo
projektne skupine torej ni potrebna. Predlagateljica ocenjuje, da
začasni organi, z morebitnimi zakonskimi pooblastili ali nalogami
oblastne narave niso niti raiconalna nisti sistemsko čista rešitev
in s tega vidika nepotrebni.

Zaradi večje pravne določenosti in razmejitve med obstoječimi
naravnimi znamenitostmi in naravnimi vrednotami po predlogu
zakona ter razmejitvi na državni in lokalni pomen naravne vrednote
je v skladu s stališčem Sekretariata v 162. členu dodan nov drugi
odstavek. Z njim je dano formalno pooblastilo državnim organom
(vladi in državnemu zboru) in pristojnim organom lokalnih
skupnosti, da sprejemajo akte o zavarovanju naravnih vrednot, s
katerimi nadomeščajo obstoječe akte o razglasitvah naravnih
znamenitosti na podlagi razvrstitve naravni vrednot na naravne
vrednote državnega in lokalnega pomena.
Zahteva po navedbi kartografskih prikazov meja zavarovanih
območij naravnih vrednot v aktih o zavarovanju je uresničena v
53. členu predloga zakona. Zahteva, da so naravne vrednote ter
posledično zavarovana območja naravnih vrednot, sestavni del
planskih aktov države in lokalne skupnosti je v skladu s stališčem
državnega zbora, vključena v 38. in 53. člen predloga zakona.

ad 2/

Akte o zavarovanju naravnih vrednot sprejemajo država in lokalne
skupnosti. Za zavarovanje naravnih vrednot državnega pomena
sprejema akte praviloma vlada. Zavarovana območja naravnih
vrednot, ki so izjemnega pomena za državo aH velikega
mednarodnega pomena ter narodni parki se ustanavljajo z
zakonom. Predlog zakona ne navaja oblike akta o zavarovanju,
ki jih sprejema vlada, kakor tudi ne oblike akta o zavarovanju, ki
jih sprejema lokalna skupnost. Predlagateljica meni, da je
primerneje ohraniti predlagano rešitev, saj le ta ne določa
formalnopravne oblike akta, temveč le njeno vsebino. S tem se
ohranja materialna določenost vsebin v materialnem predpisu,
organizacijska pa se prepušča predpisom, ki urejajo
organiziranost in delovanje zakonodajne ter izvršilno ■ upravne,
kakor tudi lokalne oblasti.

Predlagateljica je proučila stališče državnega zbora, naj se v
predlogu zakona bolj aktivno opredeli regionalno in pokrajinsko
organiziranje, ki je nujno glede na veliko število nalog in pokrajinsko
organiziranost. Meni, da predlagana ureditev organiziranosti javnih
služb na tem področju ustreza obstoječi ureditvi lokalnih
samoupravnih skupnosti, ko širše samoupravne lokalne skupnosti
še niso ustrezno zakonsko urejene. Predvideni javni zavod, ki ga
bo ustanovila država, bo opravljal zlasti strokovne naloge varstva
naravnih vrednot. Imel bo dislocirane organizacijske enote na
lokalcijah obstoječih regionalnih organizacij za varstvo naravne
in kulturne dediščine. Če bo to potrebno, bodo ustanovljene tudi
nove organizacijske enote tega javnega zavoda tako, da bo pokrito
celotno območje države na najbolj racionalen in danim razmeram
učinkovit način.

Naravne vrednote so lahko državnega ali lokalnega pomena.
Praviloma sprejemajo akte o zavarovanju naravnih vrednot vlada
in lokalne skupnosti. Pri zavarovanih območjih naravnih vrednot
pa se lahko zaradi izjemnega pomena zavarovanega območja
za državo ali njegovega velikega mednarodnega pomena sprejme
akt o zavarovanju v obliki zakona, se pravi, da ga sprejme državni
zbor. Tak pomen ima lahko le območje, ki je potrebno za njihovo
varstvo. Zaradi navedenega predlagateljica ni mogla upoštevati
poročevalec, št. 17

ad3/ '
Predlagateljica je proučila stališče državnega zbora, da naj se v
predlogu zakona nedvoumno in omejevalno določi, v katerih
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za financiranje delovanja naravovarstvene službe organizirane v
omenjenih sedmih javnih zavodih.

primerih in pod katerimi pogoji se na nivoju lokalnih skupnosti
sme posegati v naravo, predvsem glede odločitve o širitvi stavbnih
zemljišč. Po proučitvi zahtevane rešitve predlagateljica meni, da
ta vsebina presega vsebino predlaganega zakona in posega na
zakonsko materijo, ki se ureja s predpisi, ki celovito določajo
pravila na področju urejanja prostora. Načelna določba, ki je že
vključena v predlog zakona ustreza zastavljenemu cilju predloga
zakona o ohranjanju narave, da je treba v vseh primerih poseganja
človeka v naravo skrbeti za ohranjanje narave. Vgrajena rešitev
upošteva vse faze tega poseganja, od odločanja o spremembi
namembnosti zemljišča, preko načrtovanja posega v prostor, do
njegove izvedbe ter odprave morebitnih škodljivih posledic.

Stroški resornega organa bodo predstavljali predvsem povečanje
števila strokovnih in upravnih delavcev na novih nalogah iz tega
zakona. Ocena je, da bo v naslednjem srednjeročnem obdobju
treba v ministrstvu zaposliti na tem področju 10 do 15 delavcev.
Pri tem se odpirajo nekatere popolnoma nove naloge in delovna
področja kot so n.pr: genetika, reguliranje mednarodnega
trgovanja z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, varovanje
krajine idr. Poleg tega bo treba v resornem organu okrepiti tudi
inšpekcijske službe. Ocena je, da bi za to potrebovali 10 novih
inšpektorjev.
Kakšne bodo dolgoročne posledice predlaganega zakona pa je
predvsem odvisno od konkretnih programov države na tem in z
njim povezanih drugih sektorjev. Ali bo v njih npr. osvojena in
aktivno, s strani pristojnih resorjev podprta politika ustanavljanja
parkov, je z današnjega stanja popolnoma odprto vprašanje. Zato
ostaja ocena o bodočih stroških uresničevanja sistema varstva
narave odprta in odvisna od sprejetih programskih usmeritev na
državni ravni ter stvar konkretnega izbora ukrepov iz
predlaganega sistema. Vsaj za orientacijsko določljivost
stroškovne dimenzije tega dela finančnih posledic lahko
predlagateljica navede oceno povprečnih letnih stroškov delovanja
bodočega, nedoločenega, srednje velikega parka. Znašali naj bi
100 milijonov SIT, od česar bo pretežno večino moral zagotavljati
ustanovitelj.

ad4/
Glede zahtevane podrobnejše obrazložitve finančnih posledic
sprejema zakona o ohranjanju narave in njegove operacionalizacije
predlagateljica pojasnjuje, da je predlagani zakon sistemske narave
in predstavlja hkrati sistemsko pravno podlago, kakor tudi
organizacijski instrumentarij za uresničevanje varstva narave.
Njegove posledice bodo vplivale na politiko nekaterih resorjev, z
njimi pa bo povezana tudi gospodarska in finančna situacija.
Finančne posledice predlaganega zakona se delijo na
neposredne, s takojšnjim učinkom njegove uveljavitve ter na
posredne oziroma dolgoročne, odvisne od tekoče politike države
na tem področju.
Neposredne finančne posledice se povezujejo s tistimi
obveznostmi države, s katerimi ustvari ter zagotavlja pogoje za
izvajanje javne službe ohranjanja narave ter vseh potrebnih, s
tem povezanih strokovnih in upravnih dejavnosti, nujnih za
izvajanje in uresničevanje zastavljenega obsega varstva narave
in nalog, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih obveznosti države
ter obveznosti iz pravnega reda Evropske skupnosti. V tem oziru
lahko ocena, izhajajoča iz sedanjega stanja, ko je za celotno tako
organizacijsko, kot vsebinsko uresničevanje varstva narave, v
proračunu Republike Slovenije namenjenih 330 milijonov SIT
(podatek velja za leto 1998), zajema le tiste materialne posledice,
ki se nanašajo na ustanovitev in delovanje javnega zavoda za
ohranjanje narave, kot državne javne službe na tem področju ter
povečane stroške Ministrstva za okolje in prostor, kot resornega
organa.

Država je že po veljavni ureditvi predkupni upravičenec naravnih
znamenitosti. Izvajanje te določbe na podlagi zakona o ohranjanju
narave pa je odvisno od konkretnih programov in usmeritev vladne
politike na tem področju.
Sprejem zakona ne bo povzročil novih odškodninskih obveznosti
države glede na obstoječe stanje zavarovanih naravnih
znamenitosti (zavarovanih območij in zavarovanih živalskih vrst).
V bodoče pa bo obseg teh sredstev odvisen od konkretne politike
varstva narave ter novimi zavarovanji.
Z gotovostjo pa je moč izreči oceno, da bo delež proračunskih
sredstev za namene neposrednega varstva narave v prihodnjih
letih moral naraščati, istočasno pa bo s povezovanjem
istosmernega delovanja drugih resorjev predstavljal trend večjega,
pozitivnega vpliva na določene specifične gospodarske in z njim
povezane družbeno-politične posledice.

Javni zavod bo prevzel naravovarstveno službo, ki je sedaj
organizirana v sestavi sedmih regionalnih zavodov za varstvo
naravne in kulturne dediščine in se že od osamosvojitve naprej
financirajo iz sredstev za varstvo narave državnega proračuna.
Te zavode je nedavno uveljavljeni zakon o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) že prevzel v državno pristojnost.
Delovne naloge bodo v začetnem obdobju, ocenjene za pet do
deset let, predstavljale usmeritev v organizacijsko povezovanje
z drugimi strokovnimi ter upravnimi ustanovami v okviru državne
uprave in izven nje, na drugi strani pa v strokovno delo, usmerjeno
predvsem na področje kartiranja habitatov in s tem povezane
dokumentacije za celotno državno ozemlje, organiziranje raziskav
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pripravo strokovnih podlag
za ukrepe varstva naravnih vrednot, pripravo strokovnih podlag
za ustanavljanje zavarovanih območij ter na področja drugih
ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti. Gotovo gre za
zahtevne strokovne in organizacijske naloge, ki v državi doslej
niso bile zagotovljene niti po organizacijski niti po kvalitetno
vsebinski plati. Podrobnejše organizacijske, kadrovske in s tem
povezane druge nujne rešitve bo morala presoditi in rešiti vlada,
ob nujnem upoštevanju racionalizacije državne in javne uprave.
Ocenjuje se, da bo delovanje zavoda, vsaj v začetnem delu
omenjenega obdobja zahtevalo dodatnih 50 do 80 milijonov SIT
letno, poleg sredstev, ki so že zagotovljena v državnem proračunu
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Predlagateljica ob vsem tem ponovno opozarja tudi na izredno
pomemben vidik1, 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) bo
treba zavarovati določene tipe habitatov, kar bo nujno za
vključevanje Slovenije v evropske integracijske procese. V
celovitem pogledu materialnih posledic predlaganega zakona, je
treba 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
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
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- Pri odločitvi, katere pojme, ki so določeni v 11. členu,je treba v
zakonu določiti, glede na to, da v slovenskem pravnem redu še
niso določeni ali pa niso določeni ustrezno, je imelo odločujočo
vlogo dejstvo, da je treba umestiti zakonodajno materijo zakona o
ohranjanju narave v sistem okoljske zakonodaje. Njegova podlaga
je zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96) - v nadaljnjem
besedilu ZVO. Pojmi, ki jih že določa ZVO zato v predlogu zakona
niso ponovno opredeljeni, ker to ni potrebno, saj je njihova vsebina
že opredeljena (npr. okolje, narava, naravne dobrine, naravni vir,
poseg v okolje in drugi). Samo v primerih, ko vsebina določenega
pojma, ki ga opredeljuje ZVO ne ustreza zahtevam urejanja
materije na področju ohranjanja narave, je tak pojem v predlogu
zakona posebej določen in posledično v ZVO tudi razveljavljen.
Glede zahteve po strukturiranosti pojmov v predlogu zakona pa
predlagateljica meni, da ureditev pojmov po abecednem vrstnem
redu omogoča večjo preglednost in jasnost, ne nazadnje zaradi
zgoraj omenjenega dejstva, da v predlogu zakona niso opredeljeni
vsi pojmi in bi bila zaradi tega strukturiranost pojmov nujno
pomankljiva in zavajajoča.

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 dmgih pozitivnih posledic, tudi ohranjanje
biotske raznovrstnosti ter krajinske pestrosti.
Zato bo z vidika nacionalnega gospodarstva ta zakon prispevat 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.
Možnosti za pridobivanje dohodka za državni proračun so ozko
omejene predvsem na rabo naravnih vrednot, ki so v lasti države,
na podlagi podeljene koncesije. Pretežno gre za naravne vrednote,
ki so zanimive za trženje v turistične namene (npr. podzemne
jame). Konkretne ocene o višini teh prihodkov trenutno ni mogoče
podati tudi zaradi tega, ker v postopku lastninjenja naravnih
znamenitosti še niso v celoti urejena lastniška razmerja države
na nekaterih pomembnih naravnih znamenitostih (npr. Postojnske
jame, Škocjanske jame, Sečoveljske soline in podobno).

- Vsebina člena je bila dopolnjena s pojmom "gojene živali" ter
prečiščena zaradi večje jasnosti in nedvoumnosti v 11. in 19.
točki.
■ V predlogu zakona sta zamenjana člena 50 in 51. 149. člen pa je
uvrščen v predlog zakona kot novi 135. člen.

Podrobnejša programska usmeritev s tega področja je za obdobje
desetih let že razvidna iz Nacionalnega programa varstva okolja,
ki je v sprejemanju v Državnem zboru Republike Slovenije.

ad6/
V besedilo predloga zakona so bile vključene in ustrezno
upoštevane tudi vse pripombe Sekretariata.

ad5/

Besedilo predloga zakona je bilo po prvem branju tudi lektorsko
pregledano in dopolnjeno z nujno potrebnimi popravki.
Predlagateljica je v besedilo predloga zakona vključila tudi
nekatere manjše popravke redakcijskega in nomotehničnega
značaja.

Vsa ostala stališča državnega zbora, katerih skupna značilnost
je njihova formalna vsebina, so v predlogu zakona upoštevana
na naslednji način.

2. Amandma k 6. členu

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

V drugi vrstici se za besedico "rabo" vstavita besedi "in
izkoriščanje".

1. Amandma k 4. členu

Obrazložitev:

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva
naravnih vrednot se vključujejo tako v rabo, kakor tudi v
izkoriščanje naravnih dobrin.

"Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega
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. Amandma k 9. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Obrazložitev:

"(1) Lastnik zemljišča mora dopustiti na svojih zemljiščih neškodljiv
prehod drugim osebam in drugo splošno rabo v skladu z zakonom
ter dopustiti na svoji lastnini opravljanje nalog ohranjanja biotske
raznovrstnosti in ukrepov varstva naravnih vrednot (v nadaljnjem
besedilu: naravovarstvene naloge).

Opredelitev pojma naravne vrednote zaradi uskladitve z besedilom
Ustave Republike Slovenije vključuje še kriterij znamenitosti poleg
kriterijev redkosti in vrednosti.
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(2) Pri izvajanju določb tega zakona so z lastniki izenačeni tudi
drugi uporabniki nepremičnin.

vključen tudi minister, pristojen za veterinarstvo.

(3) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za zemljišča, ki
jih je dovoljeno ograditi v skladu z zakonom, razen za izvajanje
tistih naravovarstvenih nalog, ki so nujne za preprečitev
poškodovanja ali uničenja naravne vrednote."

6. Amandma k 20. členu
Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
" Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo
dovoli začasno zadrževanje živali domorodnih ali tujerodnih vrst
v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti, če so izpolnjeni
samo pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena."

Obrazložitev:
Utemeljeno je, da se splošna raba ne more izvajati na zemljiščih,
ki so ograjena v kmetijske in podobne gospodarske namene ter
v preventivne in druge namene, npr. zaradi ohranitve naravnih
virov (črpališča vode in podobno) oziroma za namene določene
v skladu z zakonom. Lastnikom zemljišč pa je treba tudi zagotoviti
zasebnost na ograjenih zemljiščih okrog hiš.

Obrazložitev:
S predlagano spremembo se omogoča začasno zadrževanje v
ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti za živali domorodnih
ali tujerodnih vrst, ne da bi bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji ter se
s tem omogoča delovanje cirkusov.

4. Amandma k 16. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

7. Amandma k 22. členu

"(trajnostno gospodarjenje z rastlinskimi in živalskimi vrstami)

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

(1) Če se raba rastlin ali živali odvija na podlagi načrtov, se
trajnostno gospodarjenje z rastlinskimi in živalskimi vrstami
zagotavlja ob upoštevanju gospodarske in socialne funkcije tako,
da se v načrtih upoštevajo ekosistemske in biogeografske
značilnosti vrste ali populacije, ki so pomembne za ohranitev
ugodnega stanja vrste.

"Gojena žival, za katero je treba pridobiti dovoljenje za gojitev iz
prejšnjega člena, mora biti označena na predpisan način."
Obrazložitev:

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) lahko
predpiše pogoje rabe rastlin ali živali, ki se ne odvija na podlagi
načrtov iz prejšnjega odstavka.

Predlagana sprememba omejuje obveznost označevanja gojenih
živali samo na tiste živali, za katere je treba pridobiti dovoljenje za
gojenje.

(3) Če način ali obseg rabe z rastlinami ali živalmi neposredno
ogroža ugodno stanje vrste, ministrstvo, pristojno za ohranjanje
narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), rabo omeji ali začasno
prepove.

8. Amandma k 23. členu

(4) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda v soglasju z
ministrstvom, pristojnim za gospodarjenje s posamezno rastlinsko
ali živalsko vrsto.

" (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni treba voditi
evidence o trgovini z živalmi, če trgovina s posameznimi osebki
ne ogroža obstoja živalske vrste.

(5) Organ, ki je sprejel načrt gospodarjenja mora preveriti njegovo
izvajanje in ga uskladiti s spremenjenimi razmerami."

(3) Živalske vrste iz prejšnjega odstavka določi minister"

Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti,
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

Obrazložitev:
Amandma je uskladitvene narave in odpravlja nejasnosti pri
sprejemanju načrtov in odločanju v zvezi s trajnostnim
gospodarjenjenjem z rastlinskimi in živalskimi vrstami, ki je urejeno
z zakoni, ki urejajo upravljanje z gozdovi, lov ter riuolov.

S predlagano spremembo se oža obveznost vodenja evidence o
trgovini z živalmi.

5. Amandma k 19. členu

9. Amandma k 27. členu

Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

V prvem odstavku se besede Tehnično spremenjene rastline ali
živali, vključno s transgenimi rastlinami ali živalmi," nadomestijo z
besedami: "Biotehnološko spremenjene rasline ali živali".

Obrazložitev:

"Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za veterinarstvo,
predpiše bivalne razmere in oskrbo iz prvega odstavka tega
člena ter živalske vrste, za katere velja obveznost iz prejšnjega
odstavka."

V drugem odstavku se Tehnično spremenjene rastline ali živali"
nadomestijo z besedami: "Biotehnološko spremenjene rastline ali
živali".

Obrazložitev:

Obrazložitev:

V določanje ustreznih bivalnih razmer je s spremembo člena

Predlagana sprememba je terminološko uskladitvenega značaja.
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10. Amandma k 28. členu

Obrazložitev:

Za drugim odstavkom se vstavi nov tretji odstavek, ki se glasi:

Predlagana sprememba je redakcijske narave in odpravlja možne
nejasnosti in zamenjevanje med pogodbo o varstvu naravne
vrednote iz 47. člena in pogodbo o skrbništvu.

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko opravlja postopek
presoje tveganja za naravo za biotehnološko spremenjene
rastline ali živali samo usposobljena pravna oseba, ki jo za to
pooblasti minister,"

15. Amandma k 49. členu

Tretji in četri odstavek postaneta nova peti in šesti odstavek.

1. V prvem odstavku se za zaklepajem črta vejica in postavi pika.
Besedilo do konca odstavka se črta.

Obrazložitev:

2. Za drugim odstavkom se vstavi nov tretji odstavek, ki se glasi:

Predlagana sprememba upošteva posebno zahtevnost presoje
tveganja pri gensko spremenjenih organizmih, kar biotehnološko
spremenjene rastline in živali so ter določa, da lahko te presoje
opravljajo samo pravne osebe.

" Pravila ravnanja, varstveni režimi in razvojne usmeritve iz 3.
točke prejšnjega odstavka se določijo ob upoštevanju uveljavljenih
mednarodnih standardov varstva narave."
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

11. Amandma k 28. členu

Obrazložitev:

V drugem odstavku se vejica nadomesti s piko. Besedilo do konca
stavka se črta.

S predlagano spremembo se črta zahteva, da se lahko sprejme
ukrep zavarovanja naravne vrednote samo če z drugimi ukrepi
ni mogoče doseči namena varstva. Sprememba je nujna, ker
obstoječa določba ni konsistentna z drugimi določbami zakona in
tudi ne ustreza zahtevam varstva.

Besedilo šestega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Vlada predpiše pravila ravnanja za odvzem biološkega materiala
iz narave za potrebe genskih bank ter ustrezne postopke za
ravnanje z njimi."

S predlaganim amandmajem se veže določanje vsebine akta o
zavarovanju naravne vrednote na mednarodno priznane
standarde varstva narave.

Obrazložitev:
Predlagana sprememba je redakcijsko uskladitvene narave in
natančneje določa pristojnosti na podlagi tega zakona.

16. Amandma k 64. členu
1. V tretjem odstavku se:

12. Amandma k 30. členu

- v 6. točki črtajo besede " plavin ali".
- doda nova 14. točka, ki se glasi: "raziskovanje in odnašanje
raziskovalnega materiala iz narave,"

V četrtem odstavku se za besedico "narave" postavi pika. Besedilo
do konca stavka se črta.

2. Doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Obrazložitev:

" (4) Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz
prejšnjega odstavka se upoštevajo značilnosti zavarovanega
območja in namen zavarovanja."

Sprememba je redakcijske narave, ker lahko vlada v okviru pravil
ravnanja predpiše tudi načine in pogoje rabe in ni treba tega
posebej navajati.

Obrazložitev:
13. Amandma k 31. členu

Predlagane spremembe podrobneje pojasnjujejo izbor varstvenih
režimov na zavarovanem območju in ga vežejo na značilnosti
območja in namen zavarovanja. V preostalem delu pa so
redakcijske narave.

Črta se drugi odstavek.
Obrazložitev:

17. Amandma k 66. členu

Sprememba je radakcijske narave. Ker se vsebina drugega in
četrtega odstavka vsebinsko podvajata, je treba drugi odstavek
črtati.

1. V tretjem odstavku se:

14. Amandma k 48. členu

- v 4. točki črtajo besede " plavin ali".
- doda nova 20. točka, ki se glasi: "raziskovanje in odnašanje
raziskovalnega materiala iz narave,"

Besedilo prvega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

2. Doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

"Na podlagi opravljenega javnega razpisa se sklene pogodba o
skrbništvu naravne vrednote z osebo, ki ni lastnik naravne
vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju."

" (4) Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz
prejšnjega odstavka se upoštevajo značilnosti zavarovanega
območja in namen zavarovanja."
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Obrazložitev:

22. Amandma k 85. členu

Glej obrazložitev amandmaja k 64. členu.

V prvem odstavku se za besedo "prometu" vstavi besedilo "razen
v primerih določenih s tem zakonom".

18. Amandma k 67. členu

Obrazložitev:

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

Sprememba je uskladitvene narave, ker zakon dopušča pridobitev
v lastnino tudi za naravne vrednote, ki so lasti države npr. minerale
in fosile.

"Pri ustanavljanju širših zavarovanih območij se upoštevajo in
omogočajo tudi razvojne možnosti pebivalstva ter duhovna
sprostitev in bogatitev človeka."

23. Amandma k 89. členu
Obrazložitev:

Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

Amandma je redakcijske narave.

"Oseba iz prvega odstavka tega člena ima pravico vložiti zahtevo
za odškodnino v enem letu po prejemu odločbe izdane na podlagi
predpisa, ki je povzročil spremembo razmer."

19. Amandma k 68. členu
1. V besedilu člena se:
- črta 3. točka;
- v 10. točki črtajo besede " plavin ali".
- doda nova 27. točka, ki se glasi: "raziskovanje in odnašanje
raziskovalnega materiala iz narave;"
- 25. točka spremeni tako, da se glasi; "izvajanje vodnih in drugih
športov zunaj za to določenih območij;"

Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi večje pravne varnosti oseb, ki so
upravičene do odškodnine po tem zakonu. Pravico uveljavljati
odškodnino veže namreč na prejem odločbe in ne več na objavo
akta o zavarovanju.

2. Doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

24. Amandma k 93. členu

"(2) Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz
prejšnjega odstavka se upoštevajo značilnosti zavarovanega
območja in namen zavarovanja."

1. V naslovu člena se za besedo "odškodnina" doda besedilo
"zaradi škode povzročene po živalih zavarovanih vrst".

Obrazložitev:

2. Besedilo prvega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

20. Amandma k 69. členu

"Oškodovanec je upravičen do povrnitve odškodnine v višini
dejanske škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst iz 81.
člena tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz prvega, drugega in
tretjega odstavka prejšnjega člena."

V drugem odstavku se za besedo "režimom" vstavi besedilo "ob
upoštevanju mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev."

Obrazložitev:

Glej obrazložitev amandmaja k 64. členu.

Sprememba je redakcijske narave.

Obrazložitev:
Predlagana sprememba vključuje obveznost upoštevanja
mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev pri določanju
varstvenih območij v narodnem parku.

25. Amandma k 94. členu

21. Amandma k 72. členu

"Sestavine programa iz prejšnjega odstavka se obvezno
upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin."

1. Besedilo petega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:

2. Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:

"Mineral ali fosil, ki je odvzet iz narave za namene in pod pogoji, ki
jih določa ta zakon, postane last tistega, ki ga odvzame."

"Nacionalni program in državni prostorski plan morata biti
vsklajena."

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Predlagana sprememba je redakcijske narave.

Sprememba je potrebna zaradi vskladitve s prostorsko
zakonodajo. Hkrati pa je treba tudi določiti, da morata biti nacionalni
program in državni prostorski plan vsklajena.
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26. Amandma k 96. členu

Obrazložitev:

Črta se četrti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane četrti
odstavek.

Amandma je potreben zaradi amandmaja k 111. členu.
31. Amandma k 116. členu

Obrazložitev:

V drugem odstavku se besedilo 6. točke spremeni in se glasi:

S predlagano spremembo se črta določba, ki posega v sistemsko
ureditev urejanja prostora.

"izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog;"

27. Amandma k 98. členu

Obrazložitev:

Črta se četrti odstavek. Sedanji peti odstevk postane četrti
odstavek.

Sprememba je redakcijske narave.
32. Amandma k 129. členu

Obrazložitev:
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
Predlagana ureditev, da naj bi vlada predpisovala obliko in
podrobnejšo zgradbo naravovarstvenih smernic je nepotrebna,
saj gre za strokovni akt, ki le prikazuje vsebine, ki so določene v
drugih predpisih in nima neke lastne pravno obvezujoče narave.
Zaradi tega se ta določba črta.

" S širšim zavarovanim območjem lahko upravlja javni zavod ali
se za upravljanje podeli koncesija."
Obrazložitev:
S predlagano spremembo se v zakon vključuje možnost, da lahko
upravlja s širšim zavarovanim območjem javni zavod, ne glede
na to ali se ustanovi v ta namen ali pa je že ustanovljen.

28. Amandma k 105. členu
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Za posege v prostor, ki ne ogrožajo biotske raznovrstnosti,
naravno vrednoto ali zavarovano območje se štejejo posegi v
prostor, za katere v planu ali načrtu niso predpisani
naravovarstveni pogoji."

33. Amandma k 132. členu
1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Upravljavec zavarovanega območja opravlja varstvene,
strokovne, nadzorne in upravljalske naloge na zavarovanem
območju."

Obrazložitev:
S predlagano spremembo se oža število posegov v prostor, za
katere je treba pridobiti naravovarstveno soglasje samo na tiste,
pri katerih so v planu oziroma načrtu predpisani naravovarstveni
pogoji. Zakon šteje te posege za tiste, ki ogrožajo biotsko
raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje.

" usklajuje in spremlja izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z
zavarovanim območjem,"

29. Amandma k 111. členu

Obrazložitev:

Tretji in četrti odstavek se črtata.

S predlagano spremembo so med naloge, ki jih opravlja upravljavec
vključene tudi strokovne naloge, ki jih upravljavec tudi opravlja
vendar v napovednem stavku prej niso bile posebej navedene.
Dodane pa so tudi naloge spremljanja raziskovalnih nalog v zvezi
z zavarovanim območjem.

2. V drugem odstavku se 10. točka spremni tako, da se glasi:

Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi prenosa teh dveh odstavkov v
samostojen člen.

34. Amandma k 135. členu

30. Amandma k 113. členu

1. Črta se besedilo tretje alineje drugega odstavka.

Za besedilom 113. člena se vstavi nov 113a. člen, ki se glasi:

2. Črta se četrti odstavek.

(strokovni nazivi)

Obrazložitev:

"(1) Zaposleni, ki na področju varstva narave opravlja ali se
pripravlja na strokovno delo, za katerega je potrebna srednja,
višja ali visoka strokovna izobrazba, mora izpolnjevati pogoje, ki
jih določi minister.

Sprememba je redakcijske narave in odpravlja podvajanja vodenja
evidenc na podlagi tega zakona.

(2) Izpolnjevanje pogojev se preveri z opravljanjem izpita.

35. Amandma k 136. členu

(3) Minister predpiše program, pogoje ter način opravljanja izpita
ter strokovne nazive na podlagi opravljenega izpita."

Doda se nov tretji dostavek, ki se glasi:
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Triglavski narodni park, ki upravlja z edinim narodnim parkom v
državi, položaj soglasodajalca v postopkih dovoljevanja posegov
v prostor. Ker ima za opravljanje teh nalog usposobljene
strokovnjake in v celoti strokovno obvladuje območje parka,
podobne pristojnosti pa že izvaja v skladu z veljavno ureditvijo, je
utemeljeno, da opravlja to nalogo še naprej do uskladitve določil
zakona o Triglavskem narodnem parku s tem zakonom.

ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih
in sodnih postopkih."
Obrazložitev:
S predlagano spremembo se društvom, ki delujejo v javnem
interesu daje zelo pomembna naloga, da lahko v sodnih in upravnih
postopkih nastopajo kot stranka in skrbijo za ohranjanje narave.

39. Amandma k 168. členu
36. Amandma k 139. členu

V tretjem odstevku se za besedo "kulturo" doda besedilo, ki se
glasi "v treh mesecih od uveljavitve tega zakona."

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ime nagrade iz prejšnjega odstavka je Nagrada Rada Smrduja."

Obrazložitev:

Obrazložitev:

V zakonu je treba določiti rok v katerem morata pristojni ministrstvi
skleniti sporazum o prevzemu delavcev, sredstev, arhiva in drugih
skupnih stvari.

S predlaganim amandmajem se v zakonu določa ime nagrade, ki
se bo podeljevala za dosežke na področju varstva narave.

40. Amandma k 169. členu
37. Amandma k 140. členu

Doda se nov 169a. člen, ki se glasi:

1. Besedilo sedmega odstavka se spremeni in se glasi:

"(1) Deli naravne znamenitosti, redkosti oziroma prirodne
znamenitosti, ki so navedene v seznamu, ki je priloga tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: znamenitosti) in so v družbeni lastnini v
sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb, preidejo v last države.

"Odbor sprejme statut, s katerim uredi zlasti način ustanovitve in
pristojnosti strokovnih komisij, vsebino in čas trajanja javnega
razpisa, podrobnejša merila za podeljevanje nagrad ter način
svojega dela in zagotavljanja njegove javnosti."

(2) V last države preidejo tudi stvari, ki služijo upravljanju, rabi
vzdrževanju ali varstvu znamenitosti iz prejšnjega odstavka (v
nadaljnjem besedilu: stvari).

2. Dodata se nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
"(8) Statut začne veljati, ko z njim soglaša vlada.

(3) Znamenitosti iz prvega odstavka tega člena in stvari
prejšnjega odstavka, ki preidejo v last države, določi Ministrstvo
za okolje in prostor z ugotovitveno odločbo.

(9) Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."

(4) Sredstva podjetij in drugih pravnih oseb, ki so bila do prenosa
v last države vložena v znamenitosti in stvari iz prejšnjega
odstavka, se določijo v pogodbi med državo ter podjetji in drugimi
pravnimi osebami, ki so upravljale z znamenitostmi na dan prenosa
v državno last na podlagi predpisa ali pravnomočnega akta.

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se v zakonu določi, da je akt, ki
ureja delovanje odbora statut, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter da začne le ta veljati, ko z njim soglaša
vlada.

(5) Pri določanju višine teh sredstev na osnovi pogodbe, se
upošteva tista vlaganja, ki so pomenila trajno povečanje vrednosti
in tista, ki so bila višja od pridobljene koristi iz gospodajenja
oziroma iz uporabe teh znamenitosti.

38. Amandma k 166. členu
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

(6) Če do sklenitve pogodbe ne pride v treh mesecih po
pravnomočnosti odločbe o znamenitostih in stvareh, ki so prešle
v last države, odloči o višini sredstev iz četrtega odstavka tega
člena ministrstvo.

"(3) Vlada uskladi akte o ustanovitvi javnih zavodov iz prvega
odstavka tega člena z določili tega zakona v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je javni zavod Triglavski
narodni park na podlagi javnega pooblastila pristojen dajati oceno
ogroženosti in naravovarstveno soglasje iz 105. člena tega zakona
za posege na območju Triglavskega narodnega parka za čas do
uskladitve zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list
SRS, št. 17/81, 18/81 in 42/86) z določili tega zakona."

(7) Deli znamenitosti, ki niso navedene v seznamu iz prvega
odstavka tega člena in so v družbeni lastnini v sredstvih podjetij
in drugih pravnih oseb, preidejo v last občine, na katere območju
se nahajajo.
(8) Za prehod znamenitosti v last občine se smiselno upoštevajo
določbe četrtega, petega in šestega odstavka tega člena."

Obrazložitev:

Obrazložitev:

V zakonu je treba podati pravno podlago in določiti rok za uskladitev
ustanovitvenih aktov za javne zavode, ki so ustanovljeni z drugimi
zakoni in se po določilih tega zakona štejejo za upravljavce
zavarovanih območij.

S predloženim amandmajem se za področje naravnih znamenitosti
nadomeščajo določbe zakona o lastninjenju spomenikov in
znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96), ki ga je
Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo z odločbo št.
U-l-312/96. Očitana pomanjkljivost je odpravljena s citiranjem

V veljavni ureditvi varstva naravnih vrednot ima javni zavod
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naravnih znamenitosti, redkosti oziroma prirodnih znamenitosti,
ki so predmet lastninjenja države na podlagi tega zakona, kakor
tudi ureditev lastninjenja za preostale znamenitosti, ki so še v
družbeni lastnini v sredstvih podjetij ali drugih pravnih oseb in
preidejo v občinsko last.

znamenitosti, uporabljali dalje do uveljavitve novih predpisov, v
kolikor niso v nasprotju z določili tega zakona.
42. Amandma k 174. členu
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

41. Amandma k 173. členu

"Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka se na podlagi tega
zakona uporabljajo:

Doda se nov 173a.člen, ki se glasi.

- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98) in

"Do uveljavitve izvršilnih predpisov na podlagi tega zakona se še
naprej uporabljajo predpisi izdani na podlagi zakona o naravni in
kulturni dediščini v delu, ki se nanaša na naravno dediščino in
naravne znamenitosti, v kolikor niso v nasprotju z določil tega
zakona."

- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni
list RS, št. 16/95 in 28/95)".
Obrazložitev:

Obrazložitev:

2 uveljavitvijo tega zakona se v zakonu o varstvu okolja
razveljavlja prvi odstevk 29. člena, ki je pravna podlaga za izdajo
dveh podzakonskih predpisov, ki se bosta ne glede na
razveljavitev uporabljala dalje na podlagi določil tega zakona.

V zakonu je treba nedoumno določiti, da se bodo izvršilni predpisi,
izdani na podlagi sedaj veljavnega zakona o naravni in kulturni
dediščini v delu, ki se nanaša na naravno dediščino in naravne
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PRILOGA
Seznam naravnih znamenitosti, redkosti oziroma prirodnih znamenitosti, ki so v celoti, ali
katerih deli so v družbeni lastnini v sredstvih podjetij ali drugih pravnih oseb in preidejo v
last države:
1. Triglavski narodni park - zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št.
17/81 in 42/86).
2. Spominski park Trebče - zakon o spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81
in 42/86),
3. Regijski park Škocjanske jame - zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list
RS. št.57/96),
4. Naravni rezervat Škocjanski zatok - zakon o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
(Uradni list RS, št. 20/98),
5. Krajinski park Sečoveljske soline - odlok o razglasitvi Krajinskega parka Sečoveljske
soline (Primorske novice. Uradne objave, št. 5/90),
6. Krajinski park Strunjan - odlok o razglasitvi Krajinskega parka Strunjan (Primorske
novice, Uradne objave, št. 5/90 in 16/92),
7. Naravni rezervat Ormoško jezero - Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini
Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj 37/92),
8. Krajinski park Drava - odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine
Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92),
9. Krajinski park Šturmovec - odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in
spomenikov narave v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/79),
10.Naravni spomenik kamnolom Drenov grič - Lesno brdo - odlok o razglasitvi
opuščenega kemnoloma v Krajevni skupnosti Drenov drič - Lesno brdo za naravni
spomenik (Uradni list RS, št. 16/91),
11.Naravna znamenitost Topla na Koroškem - odredba o o razglasitvi doline Tople na
Koroškem za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 32/66),
12.Naravni spomenik Kopriva - odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju Občine Sežana (Primorske novice, Uradne objave, št. 13/92),
13.naravna znamenitost podzemna jama: Ahneloch, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
14.naravna znamenitost podzemna jama: Arhovo ali Dacarjevo brezno nad Zg. Dupljami,
Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udm boršt za zgodovinski in kulturni spomenik,
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85),
15.naravna znamenitost podzemna jama: Arneševa luknja v Sp. Dupljah, Odlok o
razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 20/85),
16.naravna znamenitost podzemna jama: Belinca, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
17.naravna znamenitost podzemna jama: Belojača, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine
Slovenska Bistrica, (Uradni list RS, št. 21/92),
18.naravna znamenitost podzemna jama: Brezno na Levpah, Odlok o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova
Gorica, (Uradno glasilo, št. 8/85),
19.naravna znamenitost podzemna jama: Brezno na Vodicah, Odlok o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova
Gorica, (Uradno glasilo, Št. 8/85),
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20.naravna znamenitost podzemna jama: Bukovnik, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice.
Uradne objave, št. 13/92),
21.naravna znamenitost podzemna jama: Cikova jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
22.naravna znamenitost podzemna jama: Cinkov križ, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
23.naravna znamenitost podzemna jama: Čebulceva jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
24.naravna znamenitost podzemna jama: Čendova jama, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin,
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90),
25.naravna znamenitost podzemna jama: Černičkova jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
26.naravna znamenitost podzemna jama: Črnelsko brezno, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin,
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, 5/90),
27.naravna znamenitost podzemna jama: Dimnice, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
28.naravna znamenitost podzemna jama: Divaška jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
29.naravna znamenitost podzemna jama: Divje jezero, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, (Uradni
list SRS.št. 16/86),
30.naravna znamenitost podzemna jama: Dupulnik, Odlok o razglasitvi Spominskega parka
Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85),
31.naravna znamenitost podzemna jama: Gipsova jama, Odlok o razglasitvi podzemeljske
geomorfološke naravne dediščine za naravni in kulturnozgodovinski spomenik, (Uradni
list RS. št. 20/90),
32.naravna znamenitost podzemna jama: Golarjev pekel, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Moziije,
(Uradni list RS, št. 24/87),
33.naravna znamenitost podzemna jama: Golobaršček, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin,
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90),
34.naravna znamenitost podzemna jama: Golokratna jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
35.naravna znamenitost podzemna jama: Grda jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
36.naravna znamenitost podzemna jama: Gruska jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri
Jelšah, (Uradni list RS, št. 35/90),
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37.naravna znamenitost podzemna jama: Habečkovo brezno, Odlok o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na dbmočju občine Idrija,
(Uradni list SRS. št. 16/86).
38.naravna znamenitost podzemna jama: Hišaijevo brezno, Odlok o razglasitvi
Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 20/85),
39.naravna znamenitost podzemna jama: Hotenjske ponikve, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
40.naravna znamenitost podzemna jama: Hubelj-območje izvirov, Odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine
Ajdovščina, (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 4/87),
41 .naravna znamenitost podzemna jama: Jama Pekel z dolino Peklenščice , Odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Žalec, (Uradni list RS, št. 77/98),
42.naravna znamenitost podzemna jama: Jama nad Škrinjarco, Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske
novice, Uradne objave, 13/92),
.
43.naravna znamenitost podzemna jama: Jama ob Bazoviški cesti na Gropajski gmajni,
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine
Sežana, (Primorske novice, Uradne objave, št. 13/92),
44.naravna znamenitost podzemna jama: Jama pod Gaugami, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice.
Uradne objave, št. 13/92),
45.naravna znamenitost podzemna jama: Jama v Golokračini, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
46.naravna znamenitost podzemna jama: Jama v Konjaducah, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
47.naravna znamenitost podzemna jama: Jama v Koničih (Konjička jama), Odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana,
(Primorske novice, Uradne objave, Št. 13/92),
48.naravna znamenitost podzemna jama: Jama pod Mavrovcem, Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske
novice, Uradne objave, št. 13/92),
49.naravna znamenitost podzemna jama: Jama pod Pečino, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica,
(Uradno glasilo, št. 8/85),
50.naravna znamenitost podzemna jama: Jama v partu pri Ogradi, Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske
novice, Uradne objave, št. 13/92),
51.naravna znamenitost podzemna jama: Jazben, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica,
(Uradno glasilo, št. 8/85),
52.naravna znamenitost podzemna jama: Jespa, Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, (Uradni list RS,
št. 24/87),
53.naravna znamenitost podzemna jama: Jezerina s ponikvami, Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske
novice, Uradne objave, št. 13/92)
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54. naravna znamenitost podzemna jama: Kačna jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana. (Primorske novice,
Uradne objave, št. 1 J/92),
55.naravna znamenitost podzemna jama: Kamnita hiša ali Bezgečeva jama, Odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Žalec, (Uradni list RS, št. 77/98),
56.naravna znamenitost podzemna jama: Kevderc (Lubmški), Odlok o razglasitvi
podzemeljske geomorfološke naravne dediščine za naravni in kulturnozgodovinski
spomenik, (Uradni list RS, št. 20/90),
5 7.naravna znamenitost podzemna jama: Kremplak, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave. Št. 13/92),
5S.naravna znamenitost podzemna jama: Koblarska jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
59.naravna znamenitost podzemna jama: Komihcova jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice.
Uradne objave, št. 13/92),
60.naravna znamenitost podzemna jama: Klemenškov pekel, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje,
(Uradni list RS, št. 24/87),
61.naravna znamenitost podzemna jama: Velika Knežja jama. Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
62.naravna znamenitost podzemna jama: Kotarjeva prepadna, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
63.naravna znamenitost podzemna jama: Velika Kozinska jama, Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske
novice, Uradne objave, št. 13/92),
64.naravna znamenitost podzemna jama: Ledena jama pri Kunču, Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini
Novo mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
65.naravna znamenitost podzemna jama: Ledenica na Golteh, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Moziije
(Uradni list SRS, št. 24/87),
66.haravna znamenitost podzemna jama: Lipiška jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
67.naravna znamenitost podzemna jama: Lipiško brezno, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
68.naravna znamenitost podzemna jama: Lubniška jama, Odlok o razglasitvi podzemeljske
geomorfološke naravne dediščine za naravni in kulturnozgodovinski spomenik, (Uradni
list RS, št. 20/90),
69.naravna znamenitost podzemna jama: Luknja, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
70.naravna znamenitost podzemna jama: Mangartska jama. Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin,
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90),
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71.naravna znamenitost podzemna jama: Marijino brezno, Odlok o razglasitvi
podzemeljske geomorfološke naravne dediščine za naravni in kulturnozgodovinski
spomenik, (Uradni list RS, št. 20/90),
72.naravna znamenitost podzemna jama: Martinska jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice.
Uradne objave, št. 13/92),
73.naravna znamenitost podzemna jama: Medvedjak, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice.
Uradne objave, št. 13/92),
74.naravna znamenitost podzemna jama: Medjame, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
75.naravna znamenitost podzemna jama: Migutovo brezno, Odlok o razglasitvi
podzemeljske geomorfološke naravne dediščine za naravni in kulturnozgodovinski
spomenik, (Uradni list RS, št. 20/90),
76.naravna znamenitost podzemna jama: Brezno ob Lenčajski cesti, Odlok o
naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica, (Primorske novice.
Uradne objave, št. 6/69),
77.naravna znamenitost podzemna jama: Pečina v Radotah, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
78.naravna znamenitost podzemna jama: Petnjak, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
79.naravna znamenitost podzemna jama: Pihalnik, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
80. naravna znamenitost podzemna jama: Planinska jama. Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna,
(Primorske novice, Uradne objave,št. 29/84),
81.naravna znamenitost podzemna jama: Podjunčna jama, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin,
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90),
82.naravna znamenitost podzemna jama: Podpeška jama, Odlok o razglasitvi
\
pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke naravne dediščine v občini
Grosuplje za naravne spomenike, (Uradni list RS, št. 49/92),
83.naravna znamenitost podzemna jama: Postojnski jamski sistem. Odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine
Postojna, (Primorske novice, Uradne objave št. 29/84),
84.naravna znamenitost podzemna jama: Predjamski jamski sistem, Odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine
Postojna, (Primorske novice, Uradne objave št. 29/84),
85.naravna znamenitost podzemna jama: Preserska jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice.
Uradne objave, št. 13/92),
86.naravna znamenitost podzemna jama: Račka vrata, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje,
(Uradni list RS, št. 24/87).
87.naravna znamenitost podzemna jama: Ravenska jama, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, (Uradni
list SRS, št. 16/86),
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88.naravna znamenitost podzemna jama: Rjavčeva jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje,
(Uradni list RS, št. 24/87),
89.naravna znamenitost podzemna jama: Rupa na Brodu, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
90.naravna znamenitost podzemna jama: Roupa, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica,
(Uradno glasilo, št. 8/85),
91.naravna znamenitost podzemna jama: Sistem ponornih jam potoka Šice, Odlok o
razglasitvi pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke dediščine v Občini
Grosuplje za naravne spomenike, (Uradni list RS, št. 34/96),
92.naravna znamenitost podzemna jama: Sistem Zatočnih jam, Odlok o razglasitvi
pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke dediščine v Občin Grosuplje za
naravne spomenike, (Uradni list RS, št. 34/96),
93.naravna znamenitost podzemna jama: Slivarske ponikve, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
94.naravna znamenitost podzemna jama: Srnica, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin,
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90),
95.naravna znamenitost podzemna jama: Studenčkova jama, Odlok o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija,
(Uradni list SRS, št. 16/86),
96.naravna znamenitost podzemna jama: Široka jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, Št. 13/92),
97.naravna znamenitost podzemna jama: Škamprlova ali Škamprletova jama, Odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana,
(Primorske novice, Uradne objave, št. 13/92),
98.naravna znamenitost podzemna jama: Šolnovo brezno, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občmi Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
99.naravna znamenitost podzemna jama: Tomažkova jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
100.naravna znamenitost podzemna jama: Triglavsko brezno, Odlok o razglasitvi naravnih
spomenikov na območju Triglavskega narodnega parka v občini Jesenice, (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/89),
101.naravna znamenitost podzemna jama: Ukovnik, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, (Uradni
list SRS, št. 16/86),
102.naravna znamenitost podzemna jama: Velika Lebinica, Odlok o razglasitvi
Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik, (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 20/85),
103.naravna znamenitost podzemna jama: Velika Ledenica v Paradani, Odlok o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine
Nova Gorica, (Uradno glasilo, št. 8/85),
104.naravna znamenitost podzemna jama: Vešneijeva jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti na območju občine Maribor, (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92),
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105.naravna znamenitost podzemna jama: Vilenica, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske novice,
Uradne objave, št. 13/92),
106.naravna znamenitost podzemna jama: Vovkova jama, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, (Uradni
list SRS, št. 16/86),
107.naravna znamenitost podzemna jama: Volčja jama, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna,
(Primorske novice, Uradne objave, št. 29/84),
108.naravna znamenitost podzemna jama: Zelena jama, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Moziije,
(Uradni list RS, št. 24/87),
109.naravna znamenitost podzemna jama: Zijalo, Odlok o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto, (Uradni list RS, št. 38/92),
110.naravna znamenitost podzemna jama: Zjati (Pečina v Zjatih), Odlok o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, (Primorske
novice, Uradne objave, št. 13/92),
111 .naravna znamenitost podzemna jama: Želetova jama, Odlok o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna,
(Primorske novice, Uradne objave, št. 29/84),
112.naravna znamenitost podzemna jama: Željnske jame, Odlok o razglasitvi Željnskih
jam za naravni spomenik, (Uradni list RS, št. 52/98),
113.naravna znamenitost podzemna jama: Županova jama (Taborska), Odlok o razglasitvi
pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke dediščine v Občini Grosuplje za
naravne spomenike, (Uradni list RS, št. 34/96).
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

MED

GARANCIJSKE

REPDBLIKO

EVROPSKO

SLOVENIJO

INVESTICIJSKO

TRANSJUGOSLOVANSKI

PROJEKT

I l/A

POGODBE

IN

BANKO

ZA

ŽELEZNIŠKI

(MGPTZ)

EPA - 739 - II

Vlada Republike Slovenije je na 100. seji dne 11/3-1999 določila
besedilo:

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
INVESTICIJSKO BANKO ZA TRANSJUGOSLOVANSKI
ŽELEZNIŠKI PROJEKT ll/A,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njen» predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Ratificira se Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko za Transjugoslovanski železniški
projekt ll/A, sklenjena v Luksemburgu dne 11. septembra 1997.
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EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA

TRANSJUGOSLOVANSKI ŽELEZNIŠKI PROJEKT ll/A

GARANCIJSKA POGODBA

med

REPUBLIKO SLOVENIJO

in

EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO

Ljubljana, 25. avgust 1997
Luksemburg, 11. september 1997
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TA POGODBA SE SKLENE MED:
Republiko Slovenijo, ki jo zastopa
g. Mitja GASPARI, minister za finance,

v nadaljevanju imenovano:

GARANT'

na eni strani in

Evropsko investicijsko banko z
glavnim sedežem na 100 Boulevard
Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchberg,
Veliko vojvodstvo Luksemburg, ki jo zastopa
g. Panagiotis GENNIMATAS, podpredsednik,

v nadaljevanju imenovano:

BANKA'

na drugi strani.
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2.02 Če bi naknadno kaki tretji strani zagotovil jamstvo za
izpolnitev kakšnih njenih obveznosti v zvezi z zunanjim
dolgom ali s tem povezano ugodnejšo ali prednostno
obravnavo, bo GARANT o tem obvestil BANKO in bo, če
BANKA tako zahteva, BANKI dal enakovredno jamstvo za
izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi ali ji zagotovil
ugodnejšo ali prednostno obravnavo, ki bo enakovredna.
GARANT izjavlja, da trenutno ne obstaja nobeno tako
jamstvo ali ugodnejša ali prednostna obravnava.

GLEDE NA TO:
- da je BANKA kot posojilodajalec sklenila finančno pogodbo (
"FINANČNA POGODBA") z dne 24. julija 1989 med
Železniškim gospodarstvom Ljubljana (v nadaljevanju "ŽTO")
kot posojilojemalcem in Ljubljansko banko d.d.
("LJUBLJANSKA") kot garantom po prvotnem sporazumu o
garanciji z istim datumom;
- da je Ministrstvo za finance Republike Slovenije BANKO s
pismom z dne 26. aprila 1994 obvestilo, da je ŽTO prenehal
obstajati in da so Slovenske železnice (v nadaljevanju
"POSOJILOJEMALEC") prevzele vse pravice in obveznosti
iz FINANČNE POGODBE in da je GARANT pripravljen prevzeti
vse odprte garancije v zvezi s posojili za projekte na ozemlju
Republike Slovenije;

Člen 2.02 se ne nanaša na zavarovanje katerihkoli
prodajalčevih terjatev ali katerihkoli obremenitev, s katerimi
se zavaruje zgolj nabavna cena zemljišča ali blaga.
3. ČLEN
Uveljavitev garancije

- da je BANKA s pismom o soglasju z dne 8. junija 1995, ki ga je
sestavila BANKA in ga je sopodpisal POSOJILOJEMALEC,
potrdila, da je POSOJILOJEMALEC prevzel vse pravice in
obveznosti iz FINANČNE POGODBE,

3.01 Zahtevek na podlagi te pogodbe je mogoče dati, kakor
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali
dela obveznosti, za katere velja garancija v skladu z 2.
členom te pogodbe.

- da je odveza LJUBLJANSKE vseh njenih obveznosti iz
prvotnega sporazuma o garanciji v zvezi z zneskom kredita,
ki ga je prvotno črpal ŽTO za financiranje projektov ali delov
projektov, ki naj se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije,
pogojena s tem, da GARANT predhodno sklene in predloži tu
vsebovano garancijo in da predloži tudi ugodno pravno mnenje
o tem;

3.02 GARANT se nepreklicno odreka vsakršnemu ugovoru ali
zakonskim izjemam v zvezi s popolnim ali delnim
uveljavljanjem te garancije. Obvezuje se, da bo na pisno ali
telegramsko zahtevo BANKE izpolnjeval svoje obveznosti
ob vsakem zahtevku in plačeval zapadle zneske brez
vsakršnih omejitev, zadrževanj ali pogojev, ne da bi bilo
BANKI treba priskrbeti kaka druga posebna dokazila v
podporo njenemu zahtevku razen razloga za zahtevek, ki
izhaja iz te garancije. Še posebej BANKA ni dolžna
dokazovati, da je sprožila kak postopek proti
POSOJILOJEMALCU; pred uveljavljanjem te garancije ni
dolžna uveljavljati zavarovanja ali kakega drugega jamstva,
ki jih je morebiti zagotovil POSOJILOJEMALEC ali kaka
tretja stran.

- da se GARANT obvezuje, da bo dal POSOJILOJEMALCU na
voljo valuto, ki je potrebna za plačilo obresti in provizije ter za
odplačilo posojila po FINANČNI POGODBI;
- da GARANT soglaša, da bo zapadle obresti in vsa druga
plačila POSOJILOJEMALCA po FINANČNI POGODBI oprostil
plačevanja vseh državnih ali lokalnih dajatev oziroma davčnih
in drugih dajatev;

3.03 GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po datumu
zahtevka.

- da je Evropski svet na svojem srečanju na vrhu v Madridu 15.
in 16. decembra 1995 odločil, da sprememba imena evropske
denarne enote iz "ECU" v "EURO" začne veljati s pričetkom
tretje faze Evropske gospodarske in denarne unije (EMU) in

3.04 Če BANKA poda ustrezen zahtevek, ima GARANT pravico
pod pogoji, ki so navedeni v FINANČNI POGODBI, takoj
poravnati vse denarne obveznosti POSOJILOJEMALCA
po FINANČNI POGODBI, ki so ob taki poravnavi še
neplačane.

- da je sklenitev te garancijske pogodbe dovolil parlament
Republike Slovenije (Priloga I),
je dogovorjeno naslednje:

4. ČLEN
Subroaacija (prenos pravic)

1. ČLEN
FINANČNA POGODBA
1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in določili
FINANČNE POGODBE, katere verodostojen izvod mu je
dostavljen tak, kot sta ga pogodbenici podpisali.

4.01 Ko GARANT izvrši BANKI plačilo, prevzame nase v obsegu
takega plačila pravice in sodne postopke, ki jih ima BANKA
proti POSOJILOJEMALCU v zvezi s tem plačilom; na
pravico do subrogacije se ni mogoče sklicevati v škodo
BANKE.

2. ČLEN
Obveznosti GARANTA

5. ČLEN
Obveščanje

2.01 GARANT, kot prvi zavezanec in ne le kot porok, ob
uveljavljanju garancije v celoti jamči za popolno in
pravočasno izpolnjevanje vseh denarnih obveznosti
POSOJILOJEMALCA do BANKE po FINANČNI POGODBI
skupaj z vsemi plačili obresti, brez vsakršnih omejitev,
provizij, nepredvidenih stroškov in drugih izdatkov, in vseh
zneskov, ki jih POSOJILOJEMALEC dolguje BANKI na
' podlagi določb FINANČNE POGODBE.

5.01 BANKA obvesti GARANTA o vsakem dejstvu ali dogodku,
s katerim bo seznanjena in ki bi lahko ogrozil
POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo zneskov, za
katere velja garancija po tej pogodbi, ni pa dolžna iskati
takih podatkov in na podlagi te določbe ne nosi nobene
odgovornosti.
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Odločba Sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in jo
bosta kot tako pogodbenici sprejeli brez vsakršnih omejitev
ali zadržkov.

5.02 GARANT bo takoj obvesti BANKO o vsakem dejstvu ali
dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih
obveznosti po tej pogodbi.

9.04 Odrekanje pravicam

5.03 GARANT obvesti BANKO o vsakem jamstvu, ki bi ga dal
kaki tretji strani z namenom, ki je naveden v členu 2.02.

Pogodbenici soglašata, da je ta garancijska pogodba
komercialne narave, in se obvezujeta, da se bosta
odpovedali vsem morebitnim imunitetam, ki jih zdaj uživata
ali bi jih lahko uživali v prihodnje v kateri koli državi v zvezi
s sodno pristojnostjo Sodišča Evropskih skupnosti.

6. ČLEN
Spremembe FINANČNE POGODBE
6.01 BANKA obvesti GARANTA o spremembah, ki ne povečujejo
obveznosti GARANTA in jih bo BANKA opravila v FINANČNI
POGODBI zaradi izboljšanja oziroma okrepitve položaja
BANKE v odnosu do POSOJILOJEMALCA

9.05 Dokazila o dolgovanih vsotah
V kateremkoli sodnem postopku v zvezi s to garancijsko
pogodbo bo potrdilo BANKE o kakem znesku, dolgovanem
BANKI po tej garancijski pogodbi, dokaz prima facie o takem
■znesku.

BANKA ima pravico, da POSOJILOJEMALCU na njej
ustrezen način odobri do trimesečno podaljšanje roka za
vsako odplačilo glavnice ali plačilo obresti in drugih
nepredvidenih stroškov, ne da bi bila dolžna tako svojo
odločitev predložiti GARANTU.

9.06 Začetek veljavnosti
Ta pogodba začne veljati, ko jo ratificira parlament Republike
Slovenije.

Razen sprememb iz predhodnih odstavkov tega člena je
treba vse druge spremembe v FINANČNI POGODBI
predložiti v odobritev GARANTU. Ta lahko svojo odobritev
odreče samo, če bi predlagane spremembe škodljivo
vplivale nanj kot GARANTA.

10. ČLEN
Končne določbe
10.01 Obvestila

7. ČLEN
Garancija Evropske skupnosti

Obvestila in druga sporočila po tej pogodbi je treba poslati
na ustrezen naslov, ki je naveden v nadaljevanju, izjema
pa so obvestila za GARANTA v zvezi s sodnimi spori, ki so
bodisi v teku ali grozijo, saj jih je treba poslati na naslov,
naveden v spodnji točki 2), ki si ga je GARANT izbral za
svoj domicil:

7.01 Ta garancija ni odvisna od garancij, ki jih da BANKI
Evropska skupnost (ES). GARANT se odpoveduje vsakršni
pravici do kakega prispevka ali odškodnine s strani ES. Če
ES izplača BANKI kak znesek, za katerega velja garancija,
lahko ES povračilo tako plačanega zneska zahteva od
GARANTA.

- ZA GARANTA: 1)

8. ČLEN
Davki in druge dajatve ter stroški
2)

8.01 Davki in druge dajatve, sodni stroški in drugi stroški, ki
nastanejo pri sklepanju ali izvajanju te garancijske pogodbe,
bremenijo GARANTA. GARANT bo plačila po tej pogodbi
opravljal brez vsakršnega odbitka ali zmanjšanja zaradi
davkov ali drugih dajatev.

- ZA BANKO:

9. ČLEN
Pravni režim pogodbe

Veleposlaništvo Republike Slovenije
179, Avenue Louise
1050 Bruselj
Belgija;
100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg.

Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom drugi pogodbenici
spremeni svoj zgornji naslov, vendar pa je mogoče naslov
pod točko 2) zamenjati samo z naslovom v okviru ES.

9.01 Veljavno pravo
Pravna razmerja med pogodbenicama, oblikovanje in
veljavnost te garancijske pogodbe ureja francosko pravo.

10.02 Oblika obvestil
Obvestila in druga sporočila, za katera so predvideni po tej
pogodbi ali v njih samih fiksni roki, ki so za naslovljenca
obvezujoči, je treba vročiti osebno ali posredovati s
priporočenim pismom, telegramom, teleksom, potrjenim
telefaksom ali kakim drugim sredstvom obveščanja, ki
omogoča dokazovanje prejema s strani naslovljenca. Datum priporočenega sporočila oziroma navedeni datum
prejema oddanega sporočila bosta odločilna pri določanju
takega roka.

9.02 Izpolnitveni kraj
Kraj izpolnitve te pogodbe je glavni sedež BANKE.
9.03 Sodna pristojnost
Ker je za pogodbenici sodno pristojno izključno Sodišče
Evropskih skupnosti, je treba vse spore v zvezi z
Garancijsko pogodbo predložiti temu sodišču.
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10.03 Uvodne navedbe, priloga in dodatki

To garancijsko pogodbo sta parafirala v imenu GARANTA
ga. Meta BOLE in v imenu BANKE g. Alfredo PANARELLA.

Uvodne navedbe in Priloga A (Opredelitev ekuja) so sestavni
deli te garancijske pogodbe.
Pogodbi je priložena naslednja priloga:

Za in v imenu
REPUBLIKE SLOVENIJE

Priloga I - Pooblastilo podpisnika

Minister za finance

V potrditev navedenega sta pogodbenici sklenili to pogodbo
v štirih (4) izvirnikih v angleškem jeziku.

Mitja GASPARI l.r.

Za in v imenu
EVROPSKE
INVESTICIJSKE BANKE
Podpredsednik
Panagiotis GENNIMATAS l.r.

Ljubljana, 25. avgust 1997
Luksemburg, 11. september 1997

poročevalec, št. 17
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i
PRILOGA A

obračunska enota Evropskih skupnosti in enotna valuta Evropske
unije (glej Plačila v EVRIH in Informacije, spodaj), o tem obvesti
POSOJILOJEMALCA. Z dnem takega obvestila bo EKU
nadomeščen z valutami iz katerih je bil sestavljen - ali njihovo
protivrednostjo v eni ali več teh valut - ko se je nazadnje uporabljal
kot obračunska enota Evropskih skupnosti.

ECU
Vrednost EKUJA je enaka EKUJU, ki se uporablja kol obračunska
enota Evropskih skupnosti, pri čemer je ta sedaj sestavljena iz
spodaj navedenih specifičnih zneskov valut 12 držav članic
Evropske skupnosti.

Plačila v EVRIH
Z nadomestitvijo EKUJA z EVROM bodo vsa zapadla plačila v
EKUJIH iz te Pogodbe opravljena v EVRIH po tečaju 1 EVRO za
1 EKU. Nadomestitev EKUJA z EVROM ne bo povzročila zahteve
po plačilu v sestavnih valutah, navedenih v predhodnem odstavku.

V skladu z uredbo Sveta (ES) št. 3320/94 z dne 22. decembra
1994 je EKU opredeljen kot košarica naslednjih zneskov:
nemška marka
funt šterling
francoski frank
italijanska lira
nizozemski gulden
belgijski frank
luksemburški frank
danska krona
irski funt
grška drahma
španska pezeta
portugalski eskudo

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0,6242
0,08784
1,332
151,8
0,2198
3,301
0,130
0,1976
0,008552
1,440
6,885
1,393

Informacije
Člen 109G Pogodbe o ES, kot je spremenjen s Pogodbo o Evropski
uniji, določa, da se valutna sestava košarice EKUJA ne spreminja.
Z začetkom tretje faze Evropske gospodarske in denarne unije
bo vrednost EKUJA do valut držav članic, ki so udeležene v tretji
fazi, nepreklicno določena, EKU pa bo postal samostojna valuta.
Evropski svet je na srečanju na vrhu v Madridu decembra 1995
odločil, da se bo nova valuta imenovala EVRO. Posledično se bo
vse tisto, kar se nanaša na EKU, nanašalo na EVRO. V primeru
sklenjenih pogodb denominiranih v EKUJIH, katerih vrednost je
opredeljena z uradno košarico Evropske skupnosti, bo v skladu
s Pogodbo, kot je bilo potrjeno s strani Evropskega sveta na
srečanju na vrhu v Madridu decembra 1995, nadomestitev EKUJA
z EVROM opravljena po tečaju ena proti ena.

Spremembe EKUJA, ki jih lahko opravijo Evropske skupnosti, se
smiselno uporabijo za vse tisto, kar se tu nanaša na EKU (glej
Informacije).
Če bi BANKA menila, da se bo EKU prenehal uporabljati kot

3. člen

4. člen

Za izvajanje te garancijske pogodbe skrbi Ministrstvo za finance.

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

III. OBRAZL OŽITEV

h Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova
kredita najetega pri Evropski investicijski banki za
Transjugoslovanski železniški projekt ll/A (UL RS št. 41/97) sodi
v sklop formalne ureditve odnosov med Republiko Slovenijo (RS,
Slovenija) in Evropsko investicijsko banko (EIB, Banka) iz naslova
kreditov, ki so bili v času bivše SFRJ (v letih 1978-1989) najeti pri
tej banki v okviru t.i. transjugoslovanskih železniških in cestnih
projektov in bili porabljeni tudi za projekte na ozemlju Slovenije.
Podlago za formalno ureditev odnosov, ki so nastali zaradi
spremembe pravnih subjektov - pogodbenih strank, kot posledica
razpada bivše SFRJ ter gospodarskih, pravnih in političnih
spremeb v RS, predstavlja 11. člen Ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (UL RS št. 1/91-1) ter njegove dopolnitve iz julija 1994.

kredita za omenjeni Transjugoslovanski železniški projekt ll/A,
sprejel dne 1. julija 1997, garancijska pogodba med RS in EIB je
bila sklenjena dne 11. septembra 1997. S to pogodbo je RS formalno
prevzela vlogo garanta namesto Nove Ljubljanske banke, medtem
ko je zakon o supergaranciji bivše SFRJ (UL SFRJ, št. 70/89) že
z razpadom te države postal brezpredmeten. Po opravljenem
ratifikacijskem postopku bo EIB s posebnim pismom Novo
Ljubljansko banko razrešila vloge garanta, Ministrstvu za finance
pa posredovala kopijo tega pisma.
Slovenske železnice Ljubljana, kot pravni naslednik ŽG Ljubljana
so z EIB k obstoječi kreditni pogodbi iz leta 1989 (znesek kredita:
16.00 mio ECU; stanje neodplačanega dela kredita na dan
30.09.1998: 13.02 mio ECU) dne 23. septembra 1997, sklenile
poseben separatni sporazum, s katerim so formalno prevzele
vlogo kreditojemalca (kopija sporazuma je na ogled v sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve), saj
so bila sredstva v skladu s kreditno pogodbo v celoti porabljena
za posodobitev slovenskega železniškega omrežja.

2. Pri kreditu za Transjugoslovanski železniški projekt ll/A država
prevzema vlogo garanta za kredit, ki ga je leta 1989 najelo
Železniško gospodarstvo Ljubljana in so ga po osamosvojitvi kot
njegov pravni naslednik (UL RS št. 33/92) prevzele Slovenske
železnice. Državni zbor je zakon o poroštvu RS za obveznosti iz
26. marec 1999
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železnice Ljubljana, kot pravni naslednik prvotnega kreditojemalca
Železniškega gospodarstva Ljubljana, sredstva za izpolnjevanje
obveznosti tako iz poroštvene kot iz kreditne pogodbe pa se od
tedaj dalje zagotavljajo v proračunu oziroma skozi proračun RS.
V primeru, da bi prišlo do vnovčitve poroštva za obveznosti, ki
izhajajo iz kreditne pogodbe, si bo RS sredstva državnega
proračuna nadomestila z vnovčenjem regresne pravice.

3. Ratifikacija garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz naslova kredita
najetega pri Evropski investicijski banki za Transjugostovanski
železniški projekt II/A bo prispevala k formalni in celoviti ureditvi
razmerij v zvezi s tistimi krediti za infrastrukturo, ki so bili v okviru
bivših jugoslovanskih projektov pri EIB porabljeni za projekte na
ozemlju Slovenije. Celovita ureditev odnosov z EIB, ki je v prvi
vrsti finančna institucija Evropske unije, njeni krediti pa
predstavljajo najboj ugodna dolgoročna mednarodno dosegljiva
sredstva za financiranje projektov v Sloveniji, je še toliko bolj
pomembna zaradi utrjevanja položaja Slovenije v procesu
vključevanja v Evropsko unijo.

5. Garancijsko pogodbo skladno z drugim odstavkom 63. čl.
Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike
Slovenije. Priloga I (Pooblastilo podpisnika), ki jo predstavlja Zakon
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita
najetega pri Evropski investicijski banki za Transjugostovanski
železniški projekt ll/A, se ne ratificira in ni sestavni del pogodbe
(priložena je kopija navedenega zakona).

4. Za izpolnjevanje potencialnih obveznosti RS iz poroštvene
pogodbe ni potrebno zagotavljati novih ali dodatnih finančnih virov.
Kredit od osamosvojitve dalje redno servisirajo Slovenske
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Siran 3862

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP
, )0,o javni razgrnitvi osnutka sprememb In dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega piana za obdobje 19862000 In srednjeročnega družbenega plana Obilne Žalec
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (v nadaljevanju
besedila: spremembe in dopolnitve prostorskih planov Občine
Žalec), ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje, d.o.o., v
maju 1997.
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih planov Obči'ic Žalec se nanaša na rekonstrukcijo magistralne i:cste M 10>, .idsek 1262 Čmova-Arja vas na območju zahodno od naselja
V.:lika Pirešica.
II
Osnutek aktov iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v
prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Galicija. Javna
razgrnitev traja en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek
podajo pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani,
podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo
na Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine
Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevrte skupnosti
Galicija dne 24. julija 1997 ob 17. uri javna obravnava, ki jo
»"-;a organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne
..:cvc Občine Žalec in Krajevna skupnost Galicija.
Po preteku javne razgrnitve zavzema župan Občine Žalec
stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na
osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine
Žalec v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa pripravi predlog
sprememb in dopolnitev prostorskih planov.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-0003/97-02
Žalec, dne 30. junija 1997.
Župan
Občine Žalec
Milan Dobnik, prof. 1. r.

DRŽAVNI ZBOR
a
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski
investicijski banki za transjugoslovanskl železniški projekt
I I/A (ZPKTP)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri Evropski investicijski
banki za transjugoslovanski železniški projekt Il/A (ZPKTP),
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št. 41 - U. Vil. 1997

ki ga je sprejel Državni zbor' Republike Slovenije na seji
l. julija 1997.
.vi:':... lr<'
Št. 001-22-78/97
Ljubljana, dne 9. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
MIlan Kučan 1. r.
ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITA NAJETKGA
1'KI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA
TRANSJUGOSLOVANSKI ŽELEZNIŠKI PROJEKT IL/A
(ZPKTP)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SŽ) iz
naslova kredita, Id je bil najet pri Evropski investicijski banki s
pogodbo št. 1.4089 YU, dne 24.7. 1989 za Transjugoslovanski
železniški projekt II/A, v znesku 16 mio ECU za obnovo železniškega omrežja v Republiki Sloveniji, pod naslednjimi pogoji:
- obrestna mera je fiksna in znaša 8,20% letno;
- rok odplačila je 20 let z vključenim 4-letnim moratorijem za odplačilo glavnice, z začetkom odplačevanja 15. 9.
1994:
- provizija za odpoved dela kredita je 0,75% letno za
odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva
sklenitve kreditne pogodbe do dneva odpovedi tega zneska;
- provizija za odlog črpanja dela kredita je 1% letno in se
obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do
dejanskega dneva črpanja;
- zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti y znesku 2,50% letno za zapadel in neodplačan
znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do
dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
- stroški, povezani s črpanjem, odpovedjo in odplačilom
kredita (razen obresti) se obračunavajo v ECU in so plačljivi v
ECU ali katerikoli od valut držav čtanic Evropske gospodarske
skupnosti.
Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v
primeru, ko SŽ zaradi svojq plačilno, nesposobnosti ne bodo
poravnavale svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi, na
poseben poziv Evropske investicijske banke, plačala te obveznosti namesto SŽ.
2. člen
Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen
za finance.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega
zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz
njega izhajajo.
3. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike
Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona,
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto SŽ, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški, kj so v zvezi s
tem nastali.
SŽ sklenejo z ministrstvom, pristojnim za finance, pogodbo o načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku
30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona.
S pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter
način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb SŽ.
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5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
iX' t
St. 440-03/97-69/1
Ljubljana, dne 1. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. I. r.

VLADA
2334.
Na podlagi 30. člena zakona o začasnem zatočišču (Uradni
list RS. št. 20/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, It. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so zaradi priprav na trajno
vrnitev odpotovale v.Bosno in Hercegovino in se'v roku; določenem v potovalnem dokumentu, niso vrnile v Republiko StoViinijo, niso upravičene do začasnega zatočišča.
Osebe iz prvega odstavka tega člena. Id so zaradi priprav na
trajno vrnitev odpotovale v Bosno in Hercegovino in so se v
roku, določenem v potovalnem dokumentu, vrnile v Republiko
Slovenijo, hkrati pa so zamudile rok iz 6. člena te uredbe, lahko v
roku 14 dni po poteku lega roka zaprosijo za pridobitev začasnega zatočišča.
4. člen
Začasno zatočišče pridobi tudi novorojeni otrok, katerega
eden od staršev ima začasno zatočišče.
5. člen
Bosansko-hercegovski državljani, ki prihajajo iz območij
(entitet), v katerih večino prebivalcev predstavlja narod, katerega
pripadniki so (Muslimani, Hrvati in pripadniki drugih narodov
oziroma narodnosti iz Federacije Bosne in Hercegovine, Srbi iz
Republike Srbske), ki so evidentirani pri Rdečem križu Slovenije
in imajo kanon začasnega begunca veljaven do 31. julija 1997,
ne morejo pridobiti začasnega zatočišča.

UREDBO
o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike
Bosne in Hercegovine
I. SPLOŠNO
t. člen
Ta uredba določa, kateri državljani Republike Bosne in
Hercegovine, ki so bili zaradi ra/rner v Republiki Bosni in Hercegovini pred uveljavitvijo zakona o začasnem zatočiiču (v nadaljnjem besedilu: zakon) evidentirani pri Rdečem križu Slovenije,
lahko pridobijo začasno zatočišče, po kakinem postopku in za
koliko časa.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV ZAČASNEGA ZATOČIŠČA
2. člen
Začasno zatočišče pridobijo osebe iz 3. člena te uredbe, ki
imajo veljaven potni list in v roku iz 6: člena te uredbe zaprosijo
za pridobitev začasnega zatočišča;''
Za začasno zatočišče lahko zaprosijo tudi osebe iz prejinjega člena, ki nimajo veljavnega potnega lista. Če v roku šestih
mesecev od vložitve vloge ne pridobijo veljavnega potnega lista,
se njihova vloga obravnava po določbah zakona o splošnem
upravnem postopku. Do izteka navedenega roka so te osebe v
pravicah izenačene z osebami, ki imajo začasno zatočišče.
3. člen
Začasno zatočišče lahko pridobijo bosansko-hercegovski
državljani, ki:
- imajo stalno prebivališče na območjih (entitetah), v katerih manjšino prebivalcev predstavlja narod, katerega pripadniki
so (Muslimani, Hrvati in pripadniki drugih narodov in narodnosti
iz Republike Srbske in Srbi iz Federacije Bosne in Hercegovine)
in so evidentirani pri Rdečem križu Slovenije ter imajo karton
začasnega begunca veljaven do 31. julija 1997;
- jim je bil na podlagi 2. točke sklepov Vlade Republike
Slovenije z dne 20. junija 1996 v zvezi s 5. točko stališč Vlade
Republike Slovenije, II 260-03/94-3/4-8 z dne 25. aprila 1996 (v
nadaljnjem besedilu: stališča vlade) karton začasnega begunca
podaljšan do 31. decembra 1997;
- imajo stalno prebivališče na območjih (entitetah), v katerih večino prebivalcev predstavlja narod, katerega pripadniki to
(Muslimani, Hrvati in pripadniki drugih narodov in narodnosti iz
Federacije Bosne in Hercegovine in Srbi iz Republike Srbske) in
so evidentirani pri Rdečem križu Slovenije ter imajo karton začasnega begunca veljaven do 31. julija 1997, pri njih pa nastopijo,
razlogi iz 5. točke stališč vlade.
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Stran 3863

URADNI UST.REPUBUKE SLOVENIJE

St. 41 - u. VII. 1997

III. POSTOPEK
6. člen
Osebe iz 3. člena te uredbe morajo zaprositi za pridobitev
začasnega zatočišča pri pristojni notranji organizacijski enoti
upravne enote z območja kraja prebivanja (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) pred pretekom veljavnosti kartona začasnega
begunca.
Vlogo za priznanje začasnega zatočišča vloži oseba na
obrazcu iz priloge številka 1 te uredbe.
7. člen
K vlogi za pridobitev začasnega zatočišča mora oseba predložiti veljaven karton začasnega begunca in veljaven potni list
Republike Bosne in Hercegovine.
V primerih iz drugega odstavka 2. člena te uredbe mora
oseba predložiti veljaven karton začasnega begunca in dokazilo o
državljanstvu Republike Bosne in Hercegovine.
8. člen
Oseba iz tretje alinee 3. člena te uredbe mora k vlogi za
pridobitev začasnega zatočiiča poleg dokazil iz prejšnjega člena
priložiti tudi mnenje Urada za priseljevanje in begunce pri Vladi
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad) o obstoju
razlogov iz 5. točke stališč vlade.
9. člen
Listine, s katerimi prosilci dokazujejo bosansko-hercegovsko državljanstvo, so veljaven potni list ali veljavna osebna izkaznica ali potrdilo o državljanstvu.
Listine morajo biti izdane po 6. aprilu 1992.
10. člen
Osebe iz 4. člena te uredbe pridobijo začasno zatočišče na
podlagi predložitve rojstnega lista in dokazila o obstoju začasnega zatočišča enega od staršev.
11. člen
Pristojni organ pridobitev začasnega zatočišča označi tako,
da v veljavni potni list odtisne štampiljko iz priloge številka 2 te
uredbe.
Oseba, ki ji je začasno zatočišče označeno v potni list. mora
pristojnemu organu oddati karton začasnega begunca.
Osebi, ki zaprosi za pridobitev začasnega zatočišča po drugem odstavku 2. člena te uredbe, pristojni organ vpiše v karton
začasnega begunca pod rubriko "Opombe" zaznamek "Veljavnost podaljšana" z navedbo datuma izdaje, datuma do katerega je
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

MED

GARANCIJSKE

REPURUKO

EVROPSKO

PROJEKT

SLOVENIJO

INVESTICIJSKO

SLOVENSKIH

POGODRE

IN

RANKO

ZA

AVTOCEST/II

(MGPEIRSA)
- EPA - 740 - II -

delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 100. seji dne 11/3-1999 določila
besedilo:

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
INVESTICIJSKO BANKO ZA PROJEKT SLOVENSKIH
AVTOCEST/II,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih

I.člen

2. člen

Ratificira se Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/ll,
sklenjena dne 17. junija 1998 v Luksemburgu.

Garancijska pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu glasi:

26. marec 1999
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EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
FIN°2.2102

PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST II

GARANCIJSKA POGODBA

med

REPUBLIKO SLOVENIJO

in

EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO

Ljubljana, 11. junij 1998
Luksemburg, 17. junij 1998
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TA POGODBA SE SKLENE MED:
Republiko Slovenijo, ki jo zastopa
g. Valter Reščič, državni sekretar,

v nadaljevanju imenovano:

GARANT'

na eni strani in

Evropsko investicijsko banko z glavnim
sedežem na 100, Boulevard Konrad Adenauer,
Luxembourg-Kirchberg, Veliko vojvodstvo
Luksemburg, ki jo zastopata g. Fridolin
Weber-Krebs, generalni direktor, in g. Alessandro
Morbilli, generalni direktor,

v nadaljevanju imenovano:

"BANKA"

na drugi strani.
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2. ČLEN
Obveznosti GARANTA

GLEDE NA TO:
- da je Svet Evropske unije na podlagi Odločbe Sveta 97/256/ES
z dne 14. aprila 1997 povabil BANKO, da predlaga znatno predpristopno posojilno pomoč;

2.01 GARANT kot prvi zavezanec in ne le kot porok ob
uveljavljanju garancije v celoti jamči za popolno in
pravočasno izpolnjevanje vseh denarnih obveznosti
POSOJILOJEMALCA do BANKE po FINANČNI POGODBI
skupaj z vsemi plačili obresti, brez vsakršnih omejitev,
provizij, nepredvidenih stroškov in drugih izdatkov, in vseh
zneskov, ki jih POSOJILOJEMALEC dolguje BANKI.na
podlagi določb FINANČNE POGODBE.

- da je Odbor guvernerjev Banke upošteval to odločbo in 26.
januarja 1998 odobril dodelitev posojil iz svojih lastnih finančnih
sredstev državam Srednje in Vzhodne Evrope, ki so zaprosile
za vstop v Evropsko unijo;
- da je na podlagi "Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji",
ki ga je Republika Slovenija podpisala 1. decembra 1997 in
Banka 15. decembra 1997 (v nadaljevanju Okvirni sporazum),
vlada Republike Slovenije potrdila, da financiranje po tej Finančni
pogodbi spada v področje uporabe Okvirnega sporazuma;

2.02 Če bi naknadno kaki tretji strani zagotovil jamstvo za
izpolnitev kakšnih njenih obveznosti v zvezi z zunanjim
dolgom ali s tem povezano ugodnejšo ali prednostno
obravnavo, bo GARANT o tem obvestil BANKO in bo, če
BANKA tako zahteva, BANKI dal enakovredno jamstvo za
izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi ali ji zagotovil
ugodnejšo ali prednostno obravnavo, ki bo enakovredna.
GARANT izjavlja, da trenutno ne obstaja nobeno tako
jamstvo ali ugodnejša ali prednostna obravnava.

- da je bila BANKA zaprošena, da Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji (DARS) d. d., javni družbi v popolni lasti Republike
Slovenije in ustanovljeni z omejeno odgovornostjo po
slovenskem pravu (v nadaljevanju POSOJILOJEMALEC),
odobri kredit za financiranje projekta (v nadaljevanju PROJEKT),
ki obsega gradnjo 20,2 km avtoceste na odseku ŠentjakobBlagovica na slovenskem cestnem koridorju vzhod-zahod (E
57), ki je vključen med prednostne koridorje transevropskega
cestnega omrežja za Srednjo in Vzhodno Evropo, kot je to
natančneje opisano v Tehničnem opisu, navedenem v Prilogi A
spodaj opredeljene FINANČNE POGODBE;

Člen 2.02 se ne nanaša na zavarovanje katerihkoli
prodajalčevih terjatev ali katerihkoli obremenitev, s katerimi
se zavaruje zgolj nabavna cena zemljišča ali blaga.
2.03 GARANT se obvezuje:
a) da bo sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev
pravočasnega dokončanja PROJEKTA;

- da se je s pogodbo (v nadaljevanju FINANČNA POGODBA) z
dne 5. marca 1998, sklenjeno med BANKO in
POSOJILOJEMALCEM, BANKA strinjala, da odobri v korist
POSOJILOJEMALCA kredit v znesku, enakem 130 000 000
ECU (sto trideset milijonov ekujev);

b) da bo priskrbel informacije o zakonodaji oziroma pravnem
okviru, ki zadevata POSOJILOJEMALCA in bi lahko vplivala
na izvedbo PROJEKTA.
c) da bo zagotovil, da bo POSOJILOJEMALEC nabavil blago,
zagotovil storitve in dela za PROJEKT, če je to primerno in
sprejemljivo za BANKO, z mednarodnim razpisom, odprtim
pod enakimi pogoji za državljane vseh držav. Vendar pa se
izvozniki blaga, ki je na datum dodelitve pogodbe po razpisu
predmet definitivnih protidumpinških dajatev, ki jih je uvedel
Svet Evropske unije, normalno izključijo iz dodelitve pogodbe
po razpisu, če tak razpis zadeva takšno blago.

- da so obveznosti BANKE po FINANČNI POGODBI pogojene s
tem, da Republika Slovenija predhodno ali hkrati podpiše in
predloži garancijo za ustrezno izpolnjevanje finančnih
obveznosti POSOJILOJEMALCA po FINANČNI POGODBI in
ugodno pravno mnenje o tem;
t
- da bo GARANTOV generalni državni pravobranilec izdal mnenje
v obliki, ki je sprejemljiva za BANKO;
- da GARANT potrjuje, da financiranje po FINANČNI POGODBI
spada v področje uporabe Okvirnega sporazuma;

3. ČLEN
Uveljavitev garancije

- da je g. Valter Reščič, državni sekretar, pravilno pooblaščen v
obliki iz Priloge I, da v imenu GARANTA podpiše to pogodbo (v
nadaljevanju Garancijska pogodba);

3.01 Zahtevek na podlagi te pogodbe je mogoče dati, kakor
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali
dela obveznosti, za katere velja garancija v skladu z 2.
členom te pogodbe.

- da je sklenitev te Garancijske pogodbe odobril parlament
Republike Slovenije (Priloga II),

3.02 GARANT se nepreklicno odreka vsakršnemu ugovoru ali
zakonskim izjemam v zvezi s popolnim ali delnim
uveljavljanjem te garancije. Obvezuje se, da bo na pisno ali
telegramsko zahtevo BANKE izpolnjeval svoje obveznosti
ob vsakem zahtevku in plačeval zapadle zneske brez
vsakršnih omejitev, zadrževanj ali pogojev, ne da bi bilo
BANKI treba priskrbeti kaka druga posebna dokazila v
podporo njenemu zahtevku razen razloga za zahtevek, ki
izhaja iz te garancije. Še posebej BANKA ni dolžna
dokazovati, da je sprožila kak postopek proti
POSOJILOJEMALCU; pred uveljavljanjem te garancije ni
dolžna uveljavljati zavarovanja ali kakega drugega jamstva,
ki jih je morebiti zagotovil POSOJILOJEMALEC ali kaka
tretja stran.

je dogovorjeno naslednje:

1. ČLEN
Finančna pogodba
1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in določili
FINANČNE POGODBE, katere verodostojen izvod, tak
kot sta ga pogodbenici podpisali, je BANKA dostavila
GARANTU.

3.03 GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po datumu
zahtevka.
poročevalec, št. 17
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8. ČLEN
Pravni režim pogodbe

3.04 Če BANKA poda zahtevek, ima GARANT pravico pod
pogoji, ki so navedeni v FINANČNI POGODBI, takoj
poravnati vse denarne obveznosti POSOJILOJEMALCA
po FINANČNI POGODBI, ki so ob taki poravnavi še
neplačane.

8.01 Veljavno pravo
Pravna razmerja med pogodbenicama, oblikovanje in
veljavnost te pogodbe ureja zakonodaja Velikega vojvodstva
Luksemburg.

4. ČLEN
Subroaaciia (prenos pravic)

8.02 Izpolnitveni kraj
Kraj izpolnitve te pogodbe je sedež BANKE.

4.01 Ko GARANT izvrši BANKI plačilo, prevzame nase v obsegu
takega plačila pravice in sodne postopke, ki jih ima BANKA
proti POSOJILOJEMALCU v zvezi s tem plačilom; na
pravico do subrogacije se ni mogoče sklicevati v škodo
BANKE.

8.03 Sodna pristojnost
Ker je za pogodbenici sodno pristojno izključno Sodišče
Evropskih skupnosti, je treba vse spore v zvezi z
Garancijsko pogodbo predložiti temu sodišču.

5. ČLEN
Obveščanje

Odločba Sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in jo
bosta kot tako pogodbenici sprejeli brez vsakršnih omejitev
ali zadržkov.

5.01 BANKA obvesti GARANTA o vsakem dejstvu ali dogodku,
s katerim .bo seznanjena in ki bi lahko ogrozil
POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo zneskov, za
katere velja garancija po tej pogodbi, ni pa dolžna iskati
takih podatkov in na podlagi te določbe ne nosi nobene
odgovornosti.

8.04 Odrekanje pravicam
Pogodbenici soglašata, da je ta garancijska pogodba
komercialne narave, in se obvezujeta, da se bosta
odpovedali vsem morebitnim imunitetam, ki jih zdaj uživata
ali bi jih lahko uživali v prihodnje v kateri koli državi v zvezi
s sodno pristojnostjo Sodišča Evropskih skupnosti.

5.02 GARANT bo takoj obvesti BANKO o vsakem dejstvu ali
dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih
obveznosti po tej pogodbi.

8.05 Dokazila o dolgovanlh vsotah

5.03 GARANT obvesti BANKO o vsakem jamstvu, ki bi ga dal
kaki tretji strani z namenom, ki je naveden v členu 2.02.

V kateremkoli sodnem postopku v zvezi s to garancijsko
pogodbo bo potrdilo BANKE o kakem znesku, dolgovanem
BANKI po tej garancijski pogodbi, dokaz prima facie o takem
znesku.

5.04 GARANT bo takoj po začetku veljavnosti akta o ratifikaciji
s strani parlamenta Republike Slovenije izročil za BANKO
sprejemljiv dokaz, da je Garancijska pogodba začela veljati;

8.06 Začetek veljavnosti
6. ČLEN
Spremembe FINANČNE POGODBE

Ta pogodba začne veljati, ko začne veljati akt o ratifikaciji s
strani parlamenta Republike Slovenije.

6.01 BANKA obvesti GARANTA o spremembah, ki ne povečujejo
obveznosti GARANTA in jih bo BANKA opravila v FINANČNI
POGODBI zaradi izboljšanja oziroma okrepitve položaja
BANKE v odnosu do POSOJILOJEMALCA.

9- ČLEN
Končne določbe
9.01 Obvestila

BANKA ima pravico, da POSOJILOJEMALCU na njej
ustrezen način odobri do trimesečno podaljšanje roka za
vsako odplačilo glavnice ali plačilo obresti in drugih
nepredvidenih stroškov, ne da bi bila dolžna tako svojo
odločitev predložiti GARANTU.

Obvestila in druga sporočila po tej pogodbi je treba poslati
na ustrezen naslov, ki je naveden v nadaljevanju, izjema
pa so obvestila za GARANTA v zvezi s sodnimi spori, ki so
bodisi v teku ali grozijo, saj jih je treba poslati na naslov,
naveden v spodnji točki 2), ki si ga je GARANT izbral za
svoj domicil;

Razen sprememb iz predhodnih odstavkov tega člena je
treba vse druge spremembe v FINANČNI POGODBI
predložiti v odobritev GARANTU. Ta lahko svojo odobritev
odreče samo, če bi predlagane spremembe škodljivo
vplivale nanj kot GARANTA.

ZA GARANTA:

7. ČLEN
Davki in druae daiatve ter stroški

2) Veleposlaništvo Republike
Slovenije
179, Avenue Louise
B - 1050 Bruselj

7.01 Davki in druge dajatve, sodni stroški in drugi stroški, ki
nastanejo pri sklepanju ali izvajanju te garancijske pogodbe,
bremenijo GARANTA. GARANT bo plačila po tej pogodbi
opravljal brez vsakršnega odbitka ali zmanjšanja zaradi
davkov ali drugih dajatev.
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1) Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Slovenija
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100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg.
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Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom drugi pogodbenici
spremeni svoj zgornji naslov, vendar pa je mogoče naslov
pod točko 2) zamenjati samo z naslovom v okviru Evropske
skupnosti.

Pogodbi sta priloženi naslednji prilogi:
Priloga I - Pooblastilo podpisnika
Priloga II - Sklep parlamenta Republike Slovenije.
V POTRDITEV NAVEDENEGA sta pogodbenici sklenili to pogodbo
v treh izvirnikih v angleškem jeziku.

9.02 Oblika obvestil
Obvestila in druga sporočila, za katera so predvideni po tej
pogodbi ali v njih samih fiksni roki, ki so za naslovljenca
obvezujoči, je treba vročiti osebno ali posredovati s
priporočenim pismom, telegramom, teleksom, potrjenim
telefaksom ali kakim drugim sredstvom obveščanja, ki
omogoča dokazovanje prejema s strani naslovljenca. Datum priporočenega sporočila oziroma navedeni datum
prejema oddanega sporočila bosta odločilna pri določanju
takega roka.

To garancijsko pogodbo sta parafirala v imenu GARANTA ga.
Meta Bole, državna podsekretarka in v imenu BANKE g. Eric
Gaellstad, pravni zastopnik.
Ljubljana, 11. junij 1998
Za in v imenu
REPUBLIKE SLOVENIJE

Luksemburg, 17. junij 1998
Za in v imenu
EVROPSKE
INVESTICIJSKE BANKE

9.03 Uvodne navedbe, priloga in dodatki
V. Reščič l.r.

Uvodne navedbe in Priloga A (Opredelitev ekuja) so sestavni
deli te garancijske pogodbe.
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PRILOGA A

Če bi BANKA menila, da se bo eku prenehal'uporabljati kot
obračunska enota Evropskih skupnosti in enotna valuta Evropske
unije (glej Plačila v evrih in Informacije), o tem obvesti
POSOJILOJEMALCA. Z dnem takega obvestila bo eku
nadomeščen z valutami iz katerih je bil sestavljen - ali njihovo
protivrednostjo v eni ali več teh valut - ko se je nazadnje uporabljal
kot obračunska enota Evropskih skupnosti.

Opredelitev EKUJA
Eku je enak ekuju, ki se uporablja kot obračunska enota Evropskih
skupnosti, pri čemer je ta sedaj sestavljena 1z spodaj navedenih
specifičnih zneskov valut 12 držav članic Evropske skupnosti.

Plačila v evrih
Z nadomestitvijo ekuja z evrom bodo vsa zapadla plačila v ekujih
iz te pogodbe opravljena v evrih po tečaju 1 evro za 1 eku.
Nadomestitev ekuja z evrom ne bo povzročila zahteve po plačilu
v sestavnih valutah, navedenih v predhodnem odstavku.

V skladu z uredbo Sveta (ES) št. 3320/94 z dne 22. decembra
1994 je eku opredeljen kot košarica naslednjih zneskov:
nemška marka
funt šterling
francoski frank
italijanska lira
nizozemski gulden
belgijski frank
luksemburški frank
danska krona
irski funt
grška drahma
španska pezeta
portugalski eskudo

0,6242
0,08784
1,332
151,8
0,2198
3,301
0,130
0,1976
0,008552
1,440
6,885
1,393

Informacije
Člen 109G Pogodbe o ES, kot je spremenjen s Pogodbo o Evropski
uniji, določa, da se valutna sestava košarice ekuja ne spreminja.
Z začetkom tretje faze Evropske gospodarske in denarne unije
bo vrednost ekuja do valut držav članic, ki so udeležene v tretji
fazi, nepreklicno določena, eku pa bo postal samostojna valuta.
Evropski svet je na srečanju na vrhu v Madridu decembra 1995
odločil, da se bo nova valuta imenovala evro. Posledično se bo
vse tisto, kar se nanaša na eku, nanašalo na evro. V primeru
sklenjenih pogodb denominiranih v ekujih, katerih vrednost je
opredeljena z uradno košarico Evropske skupnosti, bo v skladu
s Pogodbo, kot je bilo potrjeno s strani Evropskega sveta na
srečanju na vrhu v Madridu decembra 1995 in izvršeno z uredbo
Sveta (ES) št. 1103/97 z dne 17. junija 1997,-nadomestitev ekuja
z evrom opravljena po tečaju ena proti ena.

Spremembe ekuja, ki jih lahko opravijo Evropske skupnosti, se
smiselno uporabijo za vse tisto, kar se tu nanaša na eku (glej
Informacije).

3. člen

4. člen

Za izvajanje te garancijske pogodbe skrbi Ministrstvo za finance.
r

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

III. OBRAZLOŽITEV

namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(UL RS, št. 46/93 in št. 57/98) ter pobranih cestnin se sredstva za
realizacijo graditve avtocest v skladu z Nacionalnim programom
(UL RS, št. 13/96) in v skladu s programom DARS za leto 1996 in
leto 1997 zagotavljajo tudi iz kreditov domačih in tujih bank. Krediti
EIB, ki spadajo med najugodnejše zunanje finančne vire za gradnjo
slovenskih avtocest, morajo biti v skladu s pravili Banke za
tovrstne naložbe zavarovani z garancijo države kreditojemalca.

1.Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita,
ki ga najame DARS d.d, pri Evropski investicijski banki za projekt
slovenskih avtocest/ll (UL RS št. 27/98) je omogočil sklenitev
garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo (v nadaljevanju:
RS, Slovenija) in Evropsko investicijsko banko (v nadaljevanju:
EIB, Banka). Banka je na podlagi kreditne pogodbe, sklenjene
dne 11. junija 1998 (kopija pogodbe je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije) Družbi za avtoceste Republike Slovenije
d.d. (v nadaljevanju: DARS) odobrila 130 mio ECU kredita za
sofinanciranje avtocestnega odseka Šentjakob-Blagovica v
skupni predračunski vrednosti 268 mio ECU.

3. Ratifikacija Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/ll
bo DARS omogočila črpanje sredstev odobrenega kredita EIB,
kar bo zagotavljalo nemoteno izvajanje programa izgradnje
avtoceste na odseku Šentjakob-Blagovica.

2. Izgradnja 20.2 km dolgega avtocestnega odseka ŠentjakobBlagovica je uvrščena v Nacionalni program izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Nacionalni program) in v program dela DARS za leti 1996 in 1997. Poleg zagotovljenih sredstev
iz virov po zakonu o zagotavljanju namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji in zakonu o zagotovitvi
26. marec 1999

4. Poroštveni pogoji, ki izhajajo iz garancijske pogodbe med EIB
in RS so standardni pogoji, ki jih v takem primeru zahteva Banka
in veljajo za vse pridružene in polnopravne članice EU, ki jim EIB
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5.Sredstva za odplačilo prejetega kredita bo zagotavljala DARS,
zato neposredne finančne posledice iz garancijske pogodbe ne
izhajajo. Lahko bi nastale začasno, v primeru, da bi v skladu s 1.
členom zakona o poroštvu prišlo do vnovčitve garancije za
obveznosti DARS, in bi prizadele državni proračun. V takem
primeru bi se sredstva državnega proračuna nadomestila z
vnovčenjem regresne pravice, ki bo skladno s 4. členom zakona
o poroštvu določena v posebni pogodbi med Ministrstvom za
finance in DARS. Drugih posledic, ki bi izhajale iz ratifikacije
garancijske pogodbe med RS in EIB, ni.

dodeljuje kredite. Standarni pogoji, ki iz te pogodbe izhajajo,
pomenijo:
- da garant, t.j. RS, v celoti jamči za izpolnjevanje finančnih
obveznosti DARS kot kreditojemalca, vključno z vsemi plačili
obresti, provizij, pripadajočih stroškov in drugih izdatkov, ki jih
dolguje kreditojemalec Banki, če in ko se garancija uveljavlja;
- da se garant obvezuje, da bo na zahtevo Banke plačal dolgovane
zneske brez omejitev in pridržkov;
- da garant soglaša, da bo obresti in vsa druga plačila zapadla v
zvezi s kreditom, ki ga je odobrila Banka, oprostil vseh državnih
ali lokalnih taks ali davčnih bremen;
- da bo v primeru sporov odločalo Sodišče Evropskih skupnosti,
katerega odločitev je dokončna in jo obe strani sprejmeta brez
pridržkov;
- da garant - RS zagotavlja, da bo kreditojemalec natečaje za
material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske
investicijske banke, ne glede na odstotek sredstev te banke v
okviru posameznega natečaja, opravljal na podlagi odprtih
mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz
vseh držav.
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6. Garancijsko pogodbo skladno z drugim odstavkom 63. čl.
Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike
Slovenije. Priloga I (Pooblastilo podpisnika), ki se nanaša na
pooblastilo za podpis (priložena je kopija navedenega pooblastila)
in Priloga II (Sklep parlamenta Republike Slovenije), ki jo predstavlja
Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/
II, se ne ratificirata in nista sestavni del pogodbe. Zakon o ratifikaciji
bo k pogodbi priložen naknadno.

102

26. marec 1999

Predlog

ZA

SPREJEM

OBVEZNE

PRVEGA

ODSTAVKA

ZAKONA

O

35.

LOKALNI
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ČLENA

SAMOUPRAVI

(0RZLS35)
■EPA 742-11-

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE PRVEGA
ODSTAVKA 35. ČLENA ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
(Ur. I. RS št. 72/93 s spremembami).

Ivo Hvalica
Državni zbor
Republika Slovenija
Ljubljana, 16.3.1999

Ivo Hvalica, l.r.

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 209. člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Ur. list RS št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/
97).

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 208. člena Poslovnika DZ
RS (Ur.list RS št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97) predlog za obvezno
razlago prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi
s prošnjo, da se jo skladno z 210. členom Poslovnika DZ RS,
posreduje v odločitev Državnemu zboru.

če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta."

Prvi odstavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi se glasi:

Sprejem obvezne razlage bo odpravil dvom o upoštevanju
"vzdržanih glasov" pri sprejemanju odločitev v občinskih svetih.
V drugem stavku citiranega člena je jasno določena prisotnost
večine članov občinskega sveta kot pogoj za veljavno sklepanje
tega organa. Dvom pa lahko nastopi v prvem stavku citiranega
člena, ki je posledica naše t.i. skupščinske tradicije, kjer so se
takšne določbe razlagale in uporabljale tako, da so se vzdržani
glasovi prištevali h glasovom proti. To je pomenilo, da je bila
določena odločitev izglasovana le v primeru, če je zanjo glasovala
več kot polovica navzočih delegatov.

OBRAZLOŽITEV:

"Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov
navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov občinskega sveta."
Predlog besedila obvezne razlage:
"Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa,
26. marec 1999
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Pri sprejemanju nove slovenske ustave, se je ustavna komisija
posebej posvetila obravnavi demokratičnega načina glasovanja
ter opozorila na dejstvo, da se v demokratičnih sistemih izid
glasovanja ugotavlja drugače, kot pa je bilo to značilno za
skupščinsko prakso. Ustavna komisija je določila, da se v 86.
členu Ustave Republike Slovenije uredi vprašanje glasovanja v
skladu z uveljavljenimi demokratičnimi standardi. V izogib možnih
nesporazumov je ustavodajalec izrecno določil, da Državni zbor
sprejema zakon in druge odločitve ter ratificira mednarodne
pogodbe z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, kadar
ni z ustavo ali z zakonom določena drugačna večina. V
demokratičnih sistemih se namreč šteje, da tisti, ki niso glasovali,
ker bodisi niso bili prisotni ali pa so se glasovanja vzdržali, odločitev
prepuščajo tistim, ki se glede določene zadeve izrecno opredelijo
"za" ali "proti". Tako se vzdržani glasovi ne štejejo ne k pozitivnim
glasom, kot tudi ne k negativnim glasom ampak so vzdržani
glasovi pomembni le za ugotavljanje sklepčnosti.

članov občinskega sveta), odločitev sprejeta, če zanjo glasuje
več občinskih svetnikov kot jih glasuje proti. Število vzdržanih
glasov pa je pomembno le za ugotavljanje sklepčnosti za pravilno
sprejeto določitev.

Kljub temu, da prvi odstavek 35. člena Zakona o lokalni
samoupravi, ne vsebuje besede "opredeljenih", menim, da bi ga
bilo potrebno razlagati v uveljavljenem demokratičnem smislu,
kar pomeni, da mora biti ob zadostnem kvorumu (prisotnost večine

Priloga:

poročevalec, št. 17

Sprejem predlagane obvezne razlage je nujno potreben. Občinski
in mestni sveti širom Slovenije sprejemajo pomembne odločitve
na podlagi t.i. skupščinskega sistema, ne pa na podlagi veljavne
demokratične ureditve. Zato, kot predlagatelj za sprejem obvezne
razlage predlagam, da se čimprej sprejme navedena razlaga
zakona, ker bi s takšno odločitvijo pripomogli k legitimnemu načinu
sprejemanja pomembnih odločitev občinskih in mestnih svetov.
Ivo Hvalica, l.r.

Pravno mnenje razlage prvega odstavka 35. člena Zakona o
lokalni samoupravi, ki jo je pripravil Mag. Miro Cerar
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Mag. Miro Cerar
Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12
Ljubljana

G. Ivo Hvalica
Poslanec Državnega zbora
Republike Slovenije

Spoštovani g. Hvalica!

Dne 28.1.1999 ste mi poslali dopis, v katerem me naprošate za pravno mnenje glede
pravilne interpretacije prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi. Zanima
Vas predvsem, kako naj se pri glasovanju v občinskem svetu upoštevajo tako ali drugače
"vzdržani glasovi".
V zvezi s tem menim naslednje:
Prvi odstavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi se glasi:
"Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov navzočih članov. Svet
lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta."
Če se najprej na kratko osredotočim na drugi odstavek citiranega člena, lahko ugotovim,
da ta povsem jasno določa prisotnost večine članov občinskega sveta kot pogoj za
kakršnokoli veljavno sklepanje tega organa. Ta določba je torej dovolj jasna in je ni
mogoče razlagati na različne načine. Problem pa se lahko pojavi v zvezi z določbo prvega
stavka citiranega člena, kar je predvsem posledica naše t.i. skupščinske tradicije, kjer so
se takšne določbe razlagale in uporabljale na drugačen način, kot jih velja uporabljati v
skladu s sodobnim demokratičnim izročilom. V prejšnjem sistemu je tako npr. Skupščina
(Socialistične) Republike Slovenije pri glasovanju vse vzdržane "glasove" prištevala h
glasovom "proti". To je pomenilo, da je bila določena odločitev izglasovana le v primeru,
če je,zanjo izrecno glasovala več kot polovica navzočih delegatov.

26. marec 1999

105

poročevalec, št. 17

,2
Pri sprejemanju nove ustave Republike Slovenije seje ustavna komisija posebej posvetila
tudi obravnavi demokratičnega načina glasovanja v najvišjem predstavniškem organu.
Različni pravni strokovnjaki so takrat opozorili na dejstvo, da se v demokratičnih sistemih
izid glasovanja ugotavlja drugače, kot pa je bilo to značilno za našo skupščinsko prakso.
Tako npr. v tujih demokratičnih parlamentih velja, da v primerih ugotavljanja izida ob
obvezni prisotnosti navadne večine poslancev odloča zgolj razmerje med glasovi "za" in
glasovi "proti". To je tudi povsem razumljiv in najbolj sprejemljiv način ugotavljanja
glasovalnega izida v okviru demokratičnega odločanja. Šteje se namreč, da tisti, ki niso
glasovali, ker bodisi niso bili prisotni ali pa so se glasovanja vzdržali, odločitev prepuščajo
tistim, ki se glede določene zadeve izrecno opredelijo "za" ali "proti". Enostavno povedano:
"vzdržani glas" je contradictio in adiecto, kajti tu v resnici sploh ne gre za "glas". Za tistega,
ki se glasovanja (izrecno ali molče) vzdrži, se šteje, da ni glasoval.
Na podlagi strokovnih mnenj seje tudi ustavna komisija odločila, da v 86. členu ustave,
ki ureja vprašanje odločanja v Državnem zboru, uredi vprašanje glasovanja v skladu z
uveljavljenimi demokratičnimi standardi. Ker pa je bila takrat v praksi še zelo prisotna
privajenost na prejšnji sistem glasovanja (ki se je uveljavil v skupščinskem sistemu), je
ustavodajalec v izogib možnim nesporazumom izrecno določil, da Državni zbor sprejema
zakone in druge odločitve "z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev" (kadar
seveda ni z ustavo ali zakonom določena drugačna večina). Z besedo "opredeljenih" je
ustavodajalec poudaril, da je pri ugotavljanju izida glasovanja relevantno zgolj razmerje
med glasovi "za" in glasovi "proti", medtem ko odločitev poslancev, da se glasovanja
vzdržijo, ne gre šteti med glasove oziroma za glasovanje. Kot veste tudi sami, sedaj
Državni zbor, v skladu z navedeno ustavno določbo ter njeno opisano interpretacijo, pri
ugotavljanju izida glasovanja (v okviru prisotnosti navadne večine poslancev) ugotavlja
kot relevantno zgolj razmerje med glasovi "za" in "proti". K temu velja še dodati, da so
nekateri udeleženci razprave v ustavni komisiji menili, da besede "opredeljenih" sploh ni
treba zapisati v ustavo, saj se samo po sebi razume, da pri demokratičnem glasovanju
odločajo le tisti, ki so glasovali, ne pa tisti, ki so se glasovanja vzdržali ali pri njem niso bili
prisotni. Vendar pa je kljub temu prevladalo stališče, da je smiselno besedo "opredeljenih"
vnesti v ustavno besedilo, kajti ustava je v smislu uvajanja novih (demokratičnih) institucij
ključnega pomena in je zato pomembno, da se že v ustavi povsem jasno izrazi prehod na
takšen način glasovanja, ki ga poznajo tudi druga demokratična predstavniška telesa. K
temu naj še dodam, da npr. tuji strokovnjaki, ki preučujejo našo ustavo, večkrat sprašujejo
v čem je pomen besede "opredeljeni", kajti zdi se jim nepotrebna oziroma pleonastična,
saj je v njihovih državah samoumevno, da se kot glasovi štejejo le glasovi tistih
poslancev, ki se pri glasovanju opredelijo "za" ali "proti".
V ponazoritev pravilnosti zgoraj opisanega načina ugotavljanja izida glasovanja naj
navedem še načelo referendumskega odločanja. Referendumsko glasovanje pomeni vsaj
v formalnem smislu najbolj demokratično obliko odločanja. Tudi pri referendumskem
odločanju se lahko državljani glasovanja na takšen ali drugačen način vzdržijo (npr. se
referenduma ne udeležijo, ali pa na referendumskem lističu ne obkrožijo niti "za" niti
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"proti"), vendar pa se pri ugotavljanju izida referenduma v demokratičnih sistemih
upošteva zgolj razmerje med glasovi "za" in glasovi "proti".
Kljub temu, da torej prvi stavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ne vsebuje besede
"opredeljenih", menim, da bi ga bilo treba razlagati v zgoraj opisanem - demokratično
uveljavljenem smislu, kar pomeni, da mora biti ob zadostnem kvorumu (prisotnost večine
članov občinskega sveta) odločitev sprejeta, če zanio alasuie več občinskih svetnikov kot
jih alasuie proti. Število vzdržanih ie pri ugotavljanju izida glasovanja irelevantno, čeprav
se aa lahko posebej zabeleži.

M

~

Ljubljana, 11.2.1999
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podatkov; in tretjič, vzpostaviti službo, ki vsak dan pregleda
potencialne detekcije in jih pošlje v svetovni center za
astrofiziko v Massachusetts. Na osnovi testnih opazovanj
in dolgoletne statistike opazovanj kometov lahko
pričakujemo, da se bo tako vsako leto odkrilo vsaj pet do
deset kometov, ki bi bili sicer izmaknjeni detekciji.

VPRAŠANJE
POSLANCA SAMA BEVKA V ZVEZI Z NAKUPOM
DETEKTORSKEGA SISTEM ZA ODKRIVANJE
KOMETOV
- USTNO NA 29. IZREDNI SEJI DNE 4/12-1998

Ker ministrstvo za znanost in tehnologijo že financira
stroške personala In obstoječe opreme na observatoriju,
dajem poslansko pobudo vladi In ministrstvu za obrambo,
da nabavi detektorski sistem, katerega vrednost znaša okrog
40.000 ameriških dolarjev. S to investicijo oziroma nakupom
CCD detektorja, kot ga predlagata astronoma Mikuž in dr.
Zvvltter, bi imel teleskop v črnovrškem observatoriju največje
vidno polje med vsemi teleskopi na severni polobli. Tudi v
luči prizadevanj za vključitev v vojaško zvezo Nato bi imelo
sodelovanje v tem projektu pozitivne posledice, saj bi se s
strokovnimi referencami Hermana Mikuža in njegovih
sodelavcev naša država enakopravno vključila v vrhunski
mednarodni znanstveni projekt, ki ga vodita ameriška
vesoljska agencija Nasa in obrambno ministrstvo ZDA."

Na 29. Izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 4/12-1998 je poslanec Samo Bevk postavil naslednje
poslansko vprašanje:
"Pred več kot letom dni sta mednarodno priznana
astronoma, Herman Mtkuž in dr. Tomaž Zvvltter, s Fakultete
za matematiko In fiziko na obrambno ministrstvo Republike
Slovenije naslovila pobudo za sodelovanje naše države v
mednarodnem projektu "Iskanje nevarnih asteroidov in
kometov, vesoljska straža, Space Watch", ki ga vodita
ameriška vesoljska agencija Nasa In obrambno ministrstvo
ZDA. Projekt je namenjen Iskanju nevarnih nebesnih teles,
ki se na poti okrog Sonca premočno približajo Zemlfl in bi v
primeru trčenja resno ogrozila življenje na našem planetu.
Pred štirimi leti se je prvič v dobi moderne znanosti zgodilo
katastrofalno trčenje kometa "Shoemaker-Levy" z Jupitrom.
Znanstveniki so ugotovili, da bi bilo za življenje na našem
planetu tako trčenje usodno; naša civilizacija bi izginila z
obličja planeta Zemlja, tako kot so nekoč izumrli dinozavri.
Obrambno ministrstvo ZDA Ima nalogo, da prouči možnost
uničenja tovrstnih teles z raketnimi Izstrelki, še preden bi
trčila z Zemljo. Ameriški kongres je izrecno pozval tudi druge
države, naj se priključijo In sodelujejo pri tem projektu.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO:
V mesecu septembru 1997 sta dr. Tomaž Zvvitter in prof. Herman
Mikuž na takratnega ministra za obrambo posredovala predlog
vključevanja MORS v specifičen raziskovalni projekt iskanja
nevarnih asteroidov in kometov.
Ministrstvo za obrambo je dr. Zvvitterju dne 3.12.1997 posredovalo
odgovor, da kljub temu, da je projekt zanimiv, ga v letu 1998 ne bo
mogoče uvrstiti med prednostne projekte, za katere bomo skušali
zagotoviti finančna sredstva.

Herman Mikuž spada med najbolj uveljavljene opazovalce
kometov v Evropi In svetu, observatorij na Črnem vrhu nad
Idrijo pa med tiste, ki imajo najboljše reference v svetovnem
merilu. Cilji projekta, ki sta ga pred dobrim letom astronoma
predstavila MORS-u, so: prvič, na opazovalni postaji na
Črnem vrhu nad Idrijo vzpostaviti avtomatski detektorski
sistem, ki bi sproti pokrival celotno severno nebesno
poloblo; drugič, vzpostaviti sprotno avtomatsko obdelavo
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Na žalost tudi v letu 1999 ne bo mogoče zagotoviti sofinanciranja
nakupa avtomatskega detektorja, saj je s sprejemom proračuna
za leto 1999 izdelan tudi izvedbeni plan, kamor ta projekt ni bil
vključen oziroma ga predlagatelj ni obnovil. Ministrstvo za obrambo
bo projekt ponovno proučilo in navezalo stike s predlagateljema
projekta v letu 2000.
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VPRAŠANJE
POSLANCEV JANEZA JANŠE IN BOGOMIRJA
ŠPILETIČA V ZVEZI Z MEJNIMA PREHODOMA
BLAŽEVCI IN SODEVCI - Z DNE 19/1-1999

VPRAŠANJE
POSLANCA FRANCIJA ROKAVCA V ZVEZI S
PROBLEMATIKO PROSTORA ZA PRIDOBIVANJE
MINERALNIH SUROVIN - Z DNE 22/1 -1999

V poslansko pisarno smo prejeli dopis, v katerem nas občan
opozarja na "pol odprti" mejni prehod Blaževci. Na hrvaški
strani (Blaževci) namreč stoji tabla "Državna meja - mejni
prehod Blaževci", na Slovenski strani pa le tabla z napisom
"Državna meja". Na hrvaški strani meje so postavljeni tudi
objekti mejne kontrole z obmejno policijo, kjer hrvaški
državljani prehajajo državno mejo. Na slovenski strani
mejnega prehoda Blaževci pa mejno kontrolo opravljajo
organi za notranje zadeve, ki prehod hrvaškim državljanom
čez slovensko mejo ne otežujejo, slovenskim državljanom
pa prehod čez mejo ne dovolijo.

Na osnovi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
list RS, št. 44/97) občine že več kot leto dni popolnoma
samostojno in neodvisno odločajo o pripravi in sprejemanju
svojih prostorskih aktov. Na tej osnovi izdajajo tudi potrdila
o zazidljivosti oziroma uporabi zemljišča za konkretne
namene in soglasja o usklajenosti lokacijske dokumentacije
s prostorskimi izvedbenimi akti. Za neusklajenost ali
neobstoj prostorskih izvedbenih aktov na podlagi katerih
bi bilo mogoče izdajati predpisana lokacijska in gradbena
dovoljen|a torej nI kriva zakonodaja. Poseben nered in zmeda
vladata pri koriščenju prostora za pridobivanje mineralnih
surovin, v prvi vrsti gradbenih materialov.

Vlada Republike Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o
nadzoru državne meje izdala Uredbo o določitvi mejnih
prehodov za mednarodni in meddržavni cestni In železniški
promet na meji z Republiko Hrvaško (Ur. I. RS št. 54/94) v
kateri ni naveden mejni prehod Blaževci. Sprašujem vas, na
kateri pravni podlagi slovenski organi za notranje zadeve,
ki varujejo državno mejo in jo kontrolirajo, dovolijo hrvaškim
državljanom prestop državne meje v kraju, kjer ni me|nega
prehoda, glede na to, da Zakon o nadzoru državne meje
določa, da je prehod državne meje dovoljen samo na mejnem
prehodu z veljavno listino in v času, ki je za to določen.

V Sloveniji je približno 1400 površinskih kopov kamna,
gramoza, mivke in gline. Večino kopov predstavljajo
gramoznice in peskokopi, približno 20 % pa kamnolomi. Na
cca. 1200 lokacijah se trajno in občasno v večjem ali
manjšem obsegu odvijajo pridobivanje, predelava In promet
z gradbenimi materiali brez dovoljenj, registracije in nadzora
dejavnosti, brez plačila spremembe namembnosti zemljišča,
rudarske pravice, prometnega davka in obdavčitve dohodka,
da O odškodninah za degradacijo in uzurpacijo prostora
sploh ne govorimo. Namesto da bi pospešeno gradnjo
cestne mreže izkoristili za sanacijo največjih črnogradenj iz
preteklosti, postaja obseg ilegalnega izkoriščanja zaradi
velikih potreb po kamnu, pesku In gramozu vse večji In vse
manj nadzorovan. Dobički od kraje državne lastnine se
namesto v občinske in državno blagajno stekajo v
"neznane" zasebne žepe kršilcev zakona, za njimi ostajajo
degradirane lokacije v posmeh pravni državi in tistim, ki še
vedno upoštevajo njeno prostorsko In rudarsko
zakonodajo.

Glede na to, da bi bil mejni prehod v kraju Sodevcl zelo
pomemben za širšo okolico, predvsem zaradi velike razdalje
med mejnima prehodoma Petrina in Vinica ter velikih težav
slovenskih državljanov pri obdelovanju kmetijskih zemljišč
na hrvaški strani, sprašujva kako je Vlada že ukrepala In
dajava pobudo, da Vlada čimprej uradno zagotovi odprtje
mejnega prehoda Sodevci.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

Od sprejetja zakona o varstvu okolja je poteklo že pet let,
kljub temu vlada letos maja ponovno obljubljenega akta za
rudarske koncesije še vedno ni pripravila. Z navodilom MOP
je od 17/5-1994 Upravnim enotam Izdajanje dovoljenj za
pridobivanje mineralnih surovin brez koncesij prepovedano.
Tudi tam, kjer so občine svoje prostorske plane dopolnile in
ureditvene načrte sprejele, širitve obstoječih legalnih kopov,
naložene sanacije črnogradenj ali Izkoriščanja novih lokacij
ni možno pričeti, saj zahtevane rudarske koncesije nI mogoče
pridobiti. Začarani krog upravnih postopkov je na ta način
za investitorje zaprt, legalizacija izkoriščanja In izvedba že
tako redko naloženih sanacij po črnograditeljskem zakonu
pa onemogočena.

V zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 17/91) in v
Uredbi o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni
cestni in železniški promet na meji z Republiko Hrvaško (Uradni
list RS, št. 54/94) ni določenega mejnega prehoda Blaževci. Res
pa je, da sta na obeh staneh meje tabli, ki pa označujeta le bližino
državne meje, nikakor pa ne označujeta mejnega prehoda.
V letu 1991, ko je bila vzpostavljena državna meja z Republiko
Hrvaško, je bilo dogovorjeno, da se ljudem v obmejnem območju,
zlasti dnevni delovni migraciji, dvolastnikom in šolarjem olajšajo
prehodi. Te kategorije prebivalcev z obeh strani meje lahko
uporabljajo tiste poti za prestop državne meje, ki so jih uporabljali
do vzpostavitve državne meje. Pri tem pa morajo izpolnjevati
določene pogoje (delavci potni list z veljavno delovno vizo,
dvolastniki potrdilo o dvolastništvu) in prebivati v tem obmejnem
območju.

V zvezi z opisanim problemskim stanjem, zato od
odgovornih služb Vlade RS prosim in zahtevam odgovore
na naslednja vprašanja:
1. Pravica odločanja pri pridobivanju drugih rudnin (9. in 10.
točka 3. člena Zrud), kamor štejemo: kamen, mivko, pesek,
gramoz, opekarsko in lončarsko glino, pripada na podlagi
veljavne zakonodaje (26. čl. Zrud) občinam. Za izbiro
rudarskega koncesionarja morajo občine le sprejeti akt o
podeljevanju koncesij, Izvesti javni razpis, izbrati
koncesionarja In z njim skleniti koncesijsko pogodbo:

Zagotovitev "uradnega" odprtja prehodov na meji z Republiko
Hrvaško pa je odvisna od ratifikacije sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je v postopku v Državnem
zboru Republike Slovenije. V tem seznamu je ta maloobmejni
prehod Blaževci tudi predlagan.
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Prepričani smo, da boste lahko s konkretnimi odgovori za
prehodno obdobje do sprejetja nove rudarske zakonodaje
pojasnili in razrešili vsaj nekatere odprte probleme rudarskih
upravnih postopkov. Z njimi ne boste pomagali le vsem
prizadetim investitorjem in črnograditeljem, ampak tudi
kadrom občin ter upravnih enot odgovornim za
gospodarjenje s prostorom. Zato se vam v pričakovanju
čimprejšnjega odgovora za vaš trud že v naprej zahvaljujem.

- Zakaj se občinam podeljevanje koncesij ne dovoljuje?
- Ali tak postopek (kot ga je realizirala občina Brežice) ni
upravičen vsaj v prehodnem obdobju do sprejema novega
zakona o rudarstvu?
- Do kdaj bo vlada pripravila obljubljeno začasno
koncesijsko odredbo?
2. Prostorska inšpekcija je za nekatere rudarske črnogradnje
predpisala sanacijo degradiranega zemljišča In izvedbo
naloženih ukrepov hipotekarno zavarovala z vpisom v
posestni list.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:

- Kako naj lastnik izvede s strani prostorske inšpekcije
naloženo sanacijo in doseže izbris hipoteke, če mu Upravna
enota brez koncesijske pogodbe potrebnega sanacijskega
dovoljenja noče izdati?
- Kako naj črnograditelj realizira naloženo inšpekcijsko
obveznost v primerih, ko posamezne občine namembnosti
prostora njegove črnogradnje v planskih aktih nočejo
spremeniti? ,

Ker je navedeno poslansko vprašanje sestavljeno iz štirih sklopov
vprašanj, vsak sklop vprašanj pa vsebuje še dva oziroma tri
vprašanja (skupaj 9), Vlada Republike Slovenije poslancu
državnega zbora Republike Slovenije, gospodu Franciju Rokavcu,
po isti vrsti postavljenih vprašanj odgovarja:
k 1. vprašanju:
Zakaj se občinam podeljevanje koncesij (za rabo oziroma
izkoriščanje mineralnih surovin) ne dovoljuje?

3. Črnogradnje so nastale v največji meri zaradi nenamenske
rabe prostora. Dejanska raba prostora se spremeni šele s
plačilom spremembe njegove namembnosti. S
spremembami prostorskih sestavin plana občine se za
konkretno zemljišče spremeni le predvidena raba, ostaja pa
mu
dosedanja
namembnost. Veliko
štebilo
rudarskihčrnogradenj ob upoštevanju Navodil za pripravo
prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degrdiranega
prostora (Ur. list RS, 56/94) in zaradi montangeološklh,
okoljevarstvenih ter drugih pogojev ni možno sanirati.

Odgovor na 1. vprašanje:
Z uveljavitvijo zakona o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96), z dne 3.7.1993, so po njegovem 111. členu, ne le
voda, prosto živeče divje živali, ribe in druge prosto živeče
oziroma prosto rastoče vodne živali in rastline v odprtih vodah in
v ribolovnem morju, ampak tudi vse mineralne surovine prešle v
državno lastnino. S 23. členom ZVO je sicer določeno, da je
podlaga za podelitev koncesije na naravni dobrini, torej tudi za
rabo oziroma izkoriščanje mineralnih surovin koncesijski akt in
da je koncesijski akt predpis Vlade ali predpis lokalne skupnosti,
vendar mora tako kot vsak akt tudi koncesijski akt temeljiti na
zakonu, razen če bi šlo za podelitev koncesije tujcu, koder je po
določbah ZVO koncesijski akt lahko samo zakon. Ker pa so,
pred uveljavitvijo ZVO, dovoljenja za izkoriščanje mineralnih
surovin izdajali prejšnji občinski upravni organi, pristojni za
rudarstvo na podlagi (še vedno veljavnega) zakona o rudarstvu
(ZRud, Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89), ta dovoljenja pa
se v skladu z določbami zakona o upravi in zakona o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin
(Uradni list RS, št. 29/95 in 44/96 - odločba US) štejejo za upravne
naloge, to pomeni, ker novega predpisa (zakona) o rudarstvu še
ni, koncesijske akte za izkoriščanje mineralnih surovin pa lahko
izdaja samo Vlada Republike Slovenije, da dovoljenj za izkoriščanje
rudnin ne bi bilo mogoče izdajati, če ne bi pred kratkim Ustavno
sodišče Republike Slovenije pod št. U-l-173/97 (z dne 21.1.1999)
odločilo drugače.

- Zakaj MOP za izvedbo sanacije rudarskih črnogradenj
zahteva plansko in dejansko spremembo namembnosti
degradiranega kmetijskega prostora v rudarsko rabo?
- Kako bo MOP preprečevala zahtevke za prldobivalna
dovoljenja na lokacijah, kjer bi bilo delo nujno takoj In trajno
ustaviti, kako bodo občine tam spremenile plansko rabo iz
kmetijskih v rudarska zemljišča, investitorji pa zahtevano
spremembo namembnosti takih zemljišč plačali?
4. V rudarskih upravnih postopkih občin in upravnih enot
se zaradi pravne nedoločenosti In dvomov zato uporabljajo
subjektivna merila in veze. Drugače nI mogoče pojasniti
dejstev, da se npr.
- v enakih primerih sklicu|oč se na iste prostorsko-pravne
osnove domicilnim Investitorjem prldobivalna dovoljenja
izdajo, investitorju iz sosednje občine pa odreče,
- porabi za Izdajo lokacijskega soglasja naložene sanacije
več leto dni ali pa lokacijski postopek po treh letih "zaključi"
zaradi zakonske Izgube pristojnosti pri izdelavi lokacijske
dokumentacije,
- kršitve rokov v upravnem postopku in molk upravnih
organov uporabljajo že skoraj kot stalna praksa v poslovanju
z občani.

Ustavno sodišče je namreč v postopku, začetem na pobudo
gospodarske družbe Ecoenergetika, d.o.o., iz Ormoža, na seji
dne 21. januarja 1999 odločilo, da ni v skladu z Ustavo, da ZVO in
ZRud ter na njuni podlagi izdani podzakonski predpisi ne določajo
pogojev in postopkov za pridobitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin in da mora Državni zbor Republike
Slovenije takšno protiustavnost odpraviti v roku šest mesecev
po objavi te odločbe v uradnem glasilu Republike Slovenije.
Ustavno sodišče pa je v istem izreku svoje odločbe tudi odločilo,
da se do odprave predmetne protiustavnosti pravica do
gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin pridobi na podlagi
dovoljenja za izkoriščanje rudnin, ki ga s smiselno uporabo določb
še veljavnega zakona o rudarstvu (ZRud) izda Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti in da se pravice, pridobljene na podlagi
takšnih dovoljenj, štejejo kot pridobljene pravice do izkoriščanja
naravnih dobrin v smislu določb 111 .a in 111 ,b člena zakona o
varstvu okolja (ZVO).

- Ali postopki Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
list SFRJ, št. 47/86) veljajo tudi pri izdaji lokacijskih dovoljenj
za druge posege v prostor (52. čl. ZUN) in izdaji pri dovoljenju
za izkoriščanje rudnin (26. čl. ali 54. čl. Zrud)?
• Ali spada soglasje občine, da je izdelana lokacijska
dokumentacija skladna z njenimi prostorsko Izvedbenimi
akti med soglasja iz 56. čl. ZUN za katera se v primeru, da
niso izdana v roku meseca dni šteje, da so zaradi molka
dajalca soglasja dana po samem zakonu?
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Ker pa tudi s predlogom (novega) zakona o rudarstvu, ki ga je
pod EPA 391-11 v prvi obravnavi že potrdil Državni zbor Republike
Slovenije in ki ga je kot predlog za drugo obravnavo ne dolgo tega
tudi že potrdila Vlada Republike Slovenije, ni nikjer določeno, da bi
lahko občina izdajala koncesijske akte za pridobitev pravice rabe
oziroma izkoriščanje določenih mineralnih surovin (ki se po tem
zakonu imenuje rudarska pravica), to pomeni, da bo tudi v bodoče,
ko bo novi rudarski zakon sprejet, takšne koncesije razpisovala
le Vlada Republike Slovenije.

Odgovor na 4. vprašanje:
Vlada Republike Slovenije ne razume, zakaj naj bi vzpostavitev v
prejšnje stanje oziroma drugačna sanacija nedovoljenega posega
v prostor, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoče, kar je pri
"črnih" peskokopih, gramoznicah ali kamnolomih (ponavadi)
običajno, predstavljala še kar nadaljnje izkoriščanje mineralnih
surovin. Pri peskokopih in gramoznicah je sanacija to, da se v
obstoječo "črno" luknjo v zemljišču navozi čimveč humusa ali
druge zemlje, pri kamnolomih pa, da se "rana", ki je ponavadi v
gozdu, ustrezno pogozdi. Glede zasipa in zasejanja travinj ali
drugih rastlin, kar predstavlja sanacijo črnih peskokopov oziroma
gramoznic in zasaditve črnih kamnolomov z ustreznim gozdnim
drevjem pa se postavlja vprašanje, ali je za to, glede na ustrezne
določbe zakona o kmetijskih zemljiščih in gozdovih, sploh še
potrebno dovoljenje po predpisih o urejanju prostora in naselij.

k 2. vprašanju:
Ali postopek, kot ga je napravila Občina Brežice in izdala
koncesijski akt, ni upravičen vsaj v prehodnem obdobju, do
sprejema novega zakona o rudarstvu?
Odgovor na 2. vprašanje:

k 5. vprašanju:

Občina Brežice je izdala koncesijski akt brez podlage v zakonu
in ga zato glede na to, da je Republika Slovenija pravna država, ni
mogoče šteti, daje zakonit. Tudi zato je bilo predlagano Ustavnemu
sodišču Republike Slovenije, da takšen akt odpravi. Ne glede na
navedeno pa je treba takšna razmišljanja o prehodnem obdobju
odkloniti tudi zato, ker tudi z novim ZRud ni predvideno, da bi
koncesije, pa čeprav samo za črpanje gramoza ali kamna, izdajala
občina.

Kako naj črnograditelj realizira naloženo inšpekcijsko obveznost
v primerih, ko posamezne občine namembnosti njegove črne
gradnje v planskih aktih nočejo spremeniti?
Odgovor na 5. vprašanje:
Če nekdo rabi oziroma izkorišča nekaj, kar sploh ni njegovo, se
tudi zato, ker ga je doletel inšpekcijski ukrep, lahko popolnoma
jasno zaveda, da ni dobroveren posestnik oziroma uporabnik.

k 3. vprašanju:
Do kdaj bo Vlada Republike Slovenije pripravila obljubljene začasne
koncesijske odredbe?

Njegovo nelegalno izkoriščanje državne lastnine pa se ne šteje
za črno (nedovoljeno) gradnjo, kot je to primer pri objektih, ki se
gradijo brez predpisanih dovoljenj, ampak za uzurpacijo oziroma
nezakonito prilastitev, kot to določajo predpisi o temeljnih
lastninsko-pravnih razmerjih (ZTLR). Če pa nekdo izkorišča nekaj,
kar sploh ni njegovo (je v lasti države) tudi v nasprotju s planskimi
in drugimi prostorskimi akti, torej tam, kjer je dovoljena samo
kmetijska ali gozdna raba, pa se tudi sicer postavlja vprašanje,
zakaj naj bi občina skrbela za takšnega uzurpatorja v nasprotju s
temeljnimi načeli varstva naravnih dobrin in njemu v prid
spremenila po vseh predpisih zavarovano kmetijsko oziroma
gozdno rabo in s tem onemogočala kmetijsko ali gozdarsko
dejavnost. Naloženo inšpekcijsko obveznost naj torej takšna
oseba v primeru gramoznic ali peskokopov realizira tako, da v
takšno rano v prostoru čimprej pripelje dovolj kvalitetnih zemljin in
jih zasadi v skladu s kmetijskimi predpisi, v primeru kamnoloma,
ki je ponavadi v gozdu, pa da ga čimprej zasadi z ustreznim
drevjem, v skladu s predpisi o gozdarstvu.

Odgovor na 3. vprašanje:
Vlada Republike Slovenije bo izdala (za posamezna območja)
ustrezne koncesijske akte, ko bo za to izkazan ustrezen
gospodarski interes. Za konkretne primere, koder že obstajajo
obstoječi kamnolomi oziroma črpališča gramoza, ki obratujejo v
skladu z dosedanjimi predpisi oziroma so zanja dovoljenja o
izkoriščanju, glede na določbe 111.a in 111.b člena ZVO, še
veljavna, pa bo Vlada Republike Slovenije uporabila možnost, kot
jo omogoča 22. člen v povezavi s 111.C členom ZVO.
Ni se namreč mogoče strinjati z ugotovitvami, da obstoječi predpisi
oziroma zakon o varstvu onemogočajo pridobivanje koncesij za
izkoriščanje mineralnih surovin na razširjenih in tudi na novih
pridobivalnih (ekploatacijskih) območjih. V primeru, kot je npr.
kamnolom Lukovica, koder gre le za razširitev ekploatacijskega
območja, je namreč mogoče uporabiti določbe 22. člena zakona
o varstvu okolja. Z navedenimi zakonskimi določbami je namreč
jasno določeno, da za uporabo in izkoriščanje naravne dobrine,
kadar predmet koncesije- ni naravno javno dobro, naravni vir in
naravna vrednota, zadostuje dovoljenje ministra, pristojnega za
posamezno vrsto naravne dobrine, v konkretnem primeru
mineralne surovine (dolomit), torej ministra za gospodarske
dejavnosti, v katerega delovno področje sodi tudi opravljanje zadev,
ki se nanašajo na rudarstvo. Seveda pa je mogoče določbe 22.
člena uporabiti pod pogojem, da so zaloge rudnin ugotovljene v
skladu z veljavnimi predpisi o enotnem načinu ugotavljanja,
evidentiranja in zbiranja podatkov o rezervah rudnin in o bilanci
teh rezerv (ZENU, Uradni list SFRJ, št. 53/77 in naslednji).

k 6. vprašanju:
Zakaj MOP za izvedbo sanacijskih rudarskih črnogradenj zahteva
plansko in dejansko spremembo namembnosti degradiranega
kmetijskega prostora v rudarsko rabo?
Odgovor na 6. vprašanje:
Nobeno ministrstvo in tudi ne MOP kaj takega ne zahteva. Če pa
kdorkoli, ki je začel z izkoriščanjem mineralnih surovin brez
predpisanih dovoljenj, želi za to pridobiti z zakonom predpisane
upravne akte, pa mora seveda sam poskrbeti za to, če ga seveda
prej ne doleti inšpekcijski ukrep. Pri tem velja dodati, da ni prav z
nobenim zakonom predpisano, da bi moral že začet inšpekcijski
ukrep "počakati" na "rezultat" spreminjanja ali dopolnjevanja
planskih ali kakšnih drugih prostorskih aktov, ki bi bilo "v prid"
črnograditelju (na to tematiko je namreč izdanih že kar precej
sodb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije) in da se takšen
ukrep ne bi mogel izvršiti. Edina izjema od prej cit. pravila je v 12.
členu prehodnih določb t.i. črnograditeljskega zakona, koder je

k 4. vprašanju:
Kako naj lastnik izvede s strani prostorske inšpekcije naloženo
sanacijo in doseže izbris hipoteke, če pa mu upravna enota brez
koncesijske pogodbe potrebnega sanacijskega dovoljenja noče
izdati?
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k 9. vprašanju:

določeno, da vloga tistih, ki so se prijavil po 11. členu in vplačali
ustrezen depozit, ne zadrži dejanj inšpekcijskega nadzorstva,
ampak le prisilno izvršbo, ki je predmet inšpektorjeve odločbe. Pri
tem pa se ne sme tudi spregledati četrti odstavek 17. člena prej
cit. prehodnih določb črnograditeljskega ZUN, po katerih je dolžan
inšpektor uvesti nov postopek zoper vsakega tistega
črnograditelja, ki se je po 11. členu sicer "prijavil", nato pa nadaljeval
z nedovoljenimi deli.

Ali spada soglasje občine, daje lokacijska dokumentacija skladna
z njenimi prostorsko izvedbenimi akti med soglasja iz 56. člena
ZUN, za katera se v primeru, da niso izdana v roku meseca dni,
šteje, da so zaradi molka dajalca soglasja dana po samem
zakonu?
Z nobenim zakonom ni določeno, da bi občina dajala soglasja k
lokacijskim dokumentacijam (LDok). Spremenjeni oziroma
dopolnjeni 67. člen ZUN, med drugim, določa, da občina skrbi za
usklajenost LDok s prostorskimi izvedbenimi akti. Dejansko zakon
ne predpisuje, kako in na kakšen način to občina opravlja in je
organiziranje ugotavljanja usklajenosti prepuščeno občini, ki pa
mora to seveda opravljati v skladu z njenimi pristojnostmi oziroma
v skladu s predpisi. Noben zakon oziroma drug predpis pa občine
ne pooblašča, da bi lahko predpisovale ali dajale soglasja k aktom
urbanističnega načrtovanja, torej tudi ne k LDok. Ker utemeljevanje
dajanja soglasja občine k LDok z določbo 67. člena ZUN torej
nima pravne podlage, torej tudi ni mogoče uporabiti določb o
"molku" soglasjedajalca po zakonu.

k 7. vprašanju:
Kako bo MOP preprečevalo zahtevke za pridobivalna dovoljenja
na lokacijah, kjer bi bilo delo nujno in takoj ustaviti, kako bodo
občine tam spremenile rabo iz kmetijskih v rudarska zemljišča,
investitorji pa zahtevano spremembo namembnosti takih zemljišč
plačali?
Odgovor na 7. vprašanje:
Nobene ministrstvo in tudi ne MOP ne more in seveda tudi ne
sme preprečevati vlaganja zahtev za dovoljenja za izkoriščanje
mineralnih surovin. Vsak postopek in tudi postopek za izdajo
dovoljenj za izkoriščanje se vodi na podlagi materialnega predpisa
in na način in pod pogoji, ki jih določajo splošni predpisi o vodenju
upravnega postopka. Seveda pa se lahko vsaka zahteva, tudi za
izdajo dovoljenja za izkoriščanje, zavrne ali celo zavrže, če za to
ni podlage v zakonu. Seveda pa ima vsakdo, ki meni, da so mu
(bila) v konkretnem postopku kršene njegove pravice, pravico,
da se zoper takšen akt pritoži oziroma uporabi druga pravna
sredstva. Odgovor na preostali dve vprašanji pa je tudi jasen:
samo v skladu z zakonom.

Po mnenju Vlade Republike Slovenije izhaja naloga, da občina
skrbi za usklajenost LDok s prostorskimi akti iz njene originarne
pristojnosti za urejanje prostora na svojem območju, torej tudi za
pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov, kakor tudi za
njihovo zakonito izvajanje. Zato je glede na določbe 67. člena
ZUN prav, da občina dobi v vednost vsako LDok, pa tudi lokacijsko
dovoljenje (59. člen ZUN), s čimer ji je dana možnost, da v primeru
ugotovljenih neskladnosti o tem opozori pristojno upravno enoto,
oziroma da v primeru izdaje lokacijskega dovoljenja, ki bi temeljilo
na neskladni LDok z ustreznim prostorskim izvedbenim aktom,
ustrezno reagira, npr. kot pritožnik, če so s takim dovoljenjem
kršene njene pravice in zakoniti interesi. Kot rečeno, pa ji ta njena
naloga in pristojnost ne daje zakonske podlage za izdajanje
soglasij k LDok. To lahko uredi tudi z ustrezno izjavo in podobno.

k 8. vprašanju:
Ali postopki zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 47/86) veljajo tudi pri izdaji lokacijskih dovoljenj za druge
posege v prostor (52. člen ZUN) in pri izdaji dovoljenj za
izkoriščanje rudnin (16. in 54. člen ZRud)?
Odgovor na 8. vprašanje:

VPRAŠANJE
POSLANCA STANISLAVA BRENČIČA V ZVEZI Z
VODENJEM STEČAJNEGA POSTOPKA
PODJETJA PIONIR IZ NOVEGA MESTA
-Z DNE 25/1-1999

Seveda. Za izdajanje vseh dovoljenj in drugih upravnih aktov
veljajo predpisi, ki v okviru pravil upravnega postopka določajo
posebnosti izdaje teh dovoljenj oziroma aktov. Zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (ZUN) podrobneje ne določa
postopek za izdajo lokacijskih dovoljenj in postopek za izdajo
odločb o dovolitvi priglašenih del. Navedeni postopki se začnejo,
vodijo in končajo na podlagi zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP), ki se v zvezi s prvim odstavkom 4. člena
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-1) uporablja kot republiški predpis. Pravice, obveznosti in
pravne koristi, ki gredo posameznikom iz pravnih razmerij na
področju izdaje kakršnegakoli dovoljenja oziroma upravnega akta
in ki so v primerih izdaje lokacijskega dovoljenja na splošno
določene v ZUN kot materialnem predpisu, v primerih izdaje
gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja pa v ZGO, se
uveljavljajo (realizirajo) šele v postopku, predpisanem z ZUP
(upravni postopek). To velja seveda tudi za postopek pridobitve
koncesije (rudarske pravice). V upravnem postopku pristojni
upravni organ odloča (priznava, odobrava, daje, dovoljuje, nalaga,
zavrača, jemlje, zožuje, ipd.) o konkretni pravici, obveznosti
oziroma pravni koristi in s tem ustanavlja oziroma ugotavlja pravna
razmerja posameznikov, ki so v zvezi z izdajo po njem vložene
zahteve. Postopek izdaje upravnega akta torej sestavljajo
posamezna dejanja, ki se opravljajo in sledijo po določenem redu.
Na podlagi teh dejanj, ki se povezujejo v organsko celoto, je šele
omogočena uporaba abstraktnih (materialnih) predpisov, ki se
nanašajo na vložitev zahteve za izdajo dovoljenja.
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Podjetje Pionir p.o. je dne 14/5-1996, torej še pred uvedbo
stečajnega postopka (15/7-1996) prodalo delniško družbo
Pionir Zagreb, katere lastnik je bilo podjetje Novoline Daruvar,
ta pa je v 60 % lastništvu slovenskega podjetja.
Stečajni senat Okrožnega sodišča v Novem mestu je kljub
dejstvu, da je bil z omenjeno prodajo seznanjen tako pisno
kot ustno, s sklepom z dne 12/5-1996, odobril ponovno
prodajo te Iste delniške družbe, le da tokrat drugemu kupcu
- Novi banki Zagreb. S tem v zvezi sprašujem:
1. Kako je mogoče odobriti prodajo podjetja, ki je že bilo
prodano? Kakšne so možne sankcije za takšno ravnanje?
Kdo je dolžan povrniti škodo, ki je s tako neodgovornim
ravnanjem povzročena? Ali obstaja pravna možnost, da se
ta škoda prevali na ramena tistih, ki so jo povzročili (stečajna
upraviteljica In stečajni senat)?
2. Ali je bila pred prodajo Novi banki Zagreb opravljena
ocenitev s strani slovenske cenllne firme, delniške družbe
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Pionir Zagreb in če ne, zakaj ne? Za kakšno ceno je bila
prodaja izvedena (primerjava s cenitvijo)?

ničesar, da bi razčistilo, ali gre v navedenem primeru za eno ali
več kaznivih dejanj?

Koliko ponudb za nakup omenjene družbe je stečajni senat
pridobil pred odločitvijo, da odobri prodajo? Kaj sta
upraviteljica in stečajni senat storila, da bi bilo teh ponudb
čim več? Ali so bili ponudniki iskani z javnim razpisom in če
ne, zakaj ne? Ali je dobiček družbe Pionir Zagreb res služil
za plačilo kupnine s strani Nove banke Zagreb? Ali se lahko
navedejo vse pravde, ki jih ima ekipa v stečaju s Pionir
Zagreb in zaradi Pionir Zagreb, ki so ji poznane in rezultati
teh tožb?

- Ali je možno ozadje te neverjetne zgodb, ohranitev direktorja
Pionir Zagreb ter postavitev njega tudi za solastnika podjetja ob
aktivni vlogi novomeškega sodišča in pomoči politično gradbenega
lobija iz Zagreba?
- Zakaj ni sprejeta ponudba Novoline Daruvar, ki je že ob plačilnih
delnicah ponujal še 250.000 DEM samo za prenehanje oviranja
že pridobljenih lastninskih pravic?
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da se navedena poslanska
vprašanja poslanca Stanislava Brenčiča nanašajo na vodenje
stečajnega postopka podjetja Pionir iz Novega Mesta.

3. Ali je v omenjenem stečajnem postopku zastopnik
stečajnega dolžnika res sin predsednika Okrožnega sodišča
v Novem mestu, ki dejansko vodi stečajni postopek? Ali je
to razlog, da novomeški državni tožilec, ki poseduje
pogodbo o dvojni prodaji ne stori ničesar, da bi se razčistilo,
ali gre v navedenem primeru za eno ali več kaznivih dejanj?

Ministrstvo za pravosodje nima zakonske podlage, da bi v
navedenem primeru odredilo pregled poslovanja po 73. členu
Zakona o sodiščih (Ur.l. RS št. 19/94). Višje sodišče lahko opravi
pregled poslovanja v zadevah, ki še niso pravnomočno
zaključene, če oseba, ki je stranka v postopku vloži nadzorstveno
pritožbo pri Ministrstvu za pravosodje in to le zaradi
neutemeljenega dolgega reševanja zadeve glede na določbo 1.
odst. 72. členaZakonao sodiščih. O drugih nepravilnosti in kršitvah
pa se lahko sodišče opredeli le, ko postopa v zvezi z vloženimi
rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi.

4. Ali je možno ozadje te naverjetne zgodbe, ohranitev
direktorja Pionir Zagreb ter postavitev njega tudi za solastnika
podjetja ob aktivni vlogi novomeškega sodišča In pomoči
politično gradbenega lobija iz Zagreba?
5. Zakaj ni sprejeta ponudba Novoline Daruvar, ki je že ob
plačilnih delnicah ponujal še 250.000 DEM samo za
prenehanje oviranja že pridobljenih lastninskih pravic?

Višje sodišče lahko na zahtevo upravičenca preverja pravilnost
postopka pri sodišču prve stopnje in ugotavlja morebitne kršitve
zakona in druge nepravilnosti le, če kot pritožbeno sodišče odloča
v zvezi s pritožbami strank in drugih upravičencev, ki so vložene
zoper odločbe sodišč prve stopnje. Zunaj primerov, ki so določeni
v procesnih zakonih, pa višje sodišče ni pooblaščeno odločati o
domnevnih kršitvah in drugih nepravilnostih v postopkih pri
sodišču prve stopnje. Višje sodišče v teh zadevah tudi ne sme
pregledovati spisov po izrecni določbi 3. odst. 12. čl. Zakona o
sodiščih (Ur.l. RS št. 19/94,45/95).

Vljudno naprošam generalnega sekretarja Vlade RS, g.
Boruta Šukljeta, da me o ukrepanju Vlade RS na osnovi
vsebine mojih navedb v najkrajšem času pisno seznani.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
V navedenem poslanskem vprašanju poslanec Stanislav Brenčiča
navaja, da je Podjetje Pionir p.o. dne 14.5. 1996 še pred uvedbo
stečaja prodalo delniško družbo Pionir Zagreb, katere lastnik je
bilo podjetje Novoline Daruvar, ki je v 60 % lastništvu slovenskega
podjetja. Stečajni senat Okrožnega sodišča v Novem Mestu je
kljub temu, da je bil z omenjeno prodajo seznanjen tako pisno kot
ustno, s sklepom z dne 12. 5. 1996 odobril ponovno prodajo te
iste delniške družbe, le da takrat drugemu kupcu - Novi banki
Zagreb. Poslanec Stanislav Brenčič v zvezi s tem postavlja
naslednja poslanska vprašanja:

V zvezi z odškodninsko odgovornostjo stečajnega upravitelja oz.
stečajnega senata pa je določeno v 2. odstavku 80. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št. 67/93, 39/97),
da stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v stečajnem
postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali iz hude
malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi stečajnega upravitelja, ki
ga je odobril stečajni senat ali predsednik stečajnega senata, ali
zaradi tega, ker je stečajni senat ravnal po navodilu predsednika
stečajnega senata, stečajni upravitelj ni odgovoren, razen če je
na goljufiv način izposloval odobritev ali navodilo. To pomeni, da
mora biti za odškodninsko odgovornost stečajnega upravitelja
za povzročeno škodo poleg hujše oblike krivde, ki je določa
navedeni 2. odst. 80. člena navedenega zakona(namenoma ali iz
hude malomarnosti) izpolnjene tudi splošne predpostavke
neposlovne odškodninske odgovornosti po Zakonu o obligacijskih
razmerjih (Ur.l. SFRJ 29/78, 39/85, 45/89, 57/89). Zakon o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji nima določb v zvezi z
odškodninsko odgovornostjo stečajnega senata za svoje
odločitve. Ustava RS določa v 26. členu, da ima vsakdo pravico
do povračila škode, ki mu jo je v zvezi z opravljanjem službe ali
kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim
ravnanjem storila oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost
opravlja. Oškodovanec ima tako pravico, da zahteva povračilo
neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil v primeru, da so
izpolnjene vse predpostavke odškodninske odgovornosti
posameznika in da je predhodno oškodovanec izkoristil vsa pravna
sredstva, ki jih je imel na voljo v konkretni zadevi.

- Kako je mogoče odobriti prodajo podjetja, ki je bilo že prodano?
Kakšne so možne sankcije za takšno ravnanje ? Kdo je dolžan
povrniti škodo, ki je s tako neodgovornim ravnanjem povzročena?
Ali obstaja pravna možnost, da se ta škoda prevali na ramena
tistih, ki so jo povzročili (stečajna upraviteljica in stečajni senat)?
- Ali je bila pred prodajo Novi Banki Zagreb opravljena cenitev s
strani slovenske cenilne firme, delniške družbe Pionir Zagreb in
če ne, zakaj ne? Za kakšno ceno je bila prodaja izvedena
(primerjava s cenitvijo)? Koliko ponudb za nakup omenjene družbe
je stečajni senat pridobil pred odločitvijo, da odobri prodajo? Kaj
sta upraviteljica in stečajni senat storila, da bi bilo teh ponudb čim
več? Ali so bili ponudniki iskani z javnim razpisom in če ne, zakaj
ne? Ali je dobiček družbe Pionir Zagreb res služil za plačilo kupnine
s strani Nove Banke Zagreb? Ali se lahko navedejo vse pravde,
ki jih ima ekipa v stečaju s Pionir Zagreb in zaradi Pionir Zagreb,
ki so ji poznane in rezultati teh tožb?
- Ali je v omenjenem stečajnem postopku zastopnik stečajnega
dolžnika res sin predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu,
ki dejansko vodi stečajni postopek? Ali je to razlog, da novomeški
državni tožilec, ki poseduje pogodbo o dvojni prodaji ne stori
poročevalec, št. 17
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ZRJ po bivši SFRJ, (kar pomeni tezo, da je ZRJ sicer s
spremenjenim imenom, obsegom in ustavno ureditvijo,
nadaljevanje, isti mednarodno pravni subjekt nekdanje SFRJ) in,
da se je RS od bivše države odcepila, bi imelo dalekosežne
politične, pravne in potencialno tudi finančne negativne posledice
za našo državo. Sprejeti ultimativno zahtevo po podpisu vnaprej
pripravljenega teksta sporazuma, kot je to pričakovala delegacija
ZRJ, bi bilo nevzdržno tudi z vidika zaščite časti naše države. Če
pa bi se Državni zbor in Vlada RS odločila opustiti temeljno stališče
o razpadu bivše države na pet enakopravnih naslednic pa bodo
slovenski pogajalci, ne glede na to da MZZ ocenjuje, da bi to bila
skrajno tvegana in slaba odločitev, sledili taki usmeritvi.

VPRAŠANJE
POSLANCA ZMAGA JELINČIČA V ZVEZI Z
OBISKOM G. ADEMA DEMAČIJA V LJUBLJANI Z DNE 2/2-1999

Sprašujem Vlado RS, zakaj je ravno zdaj, v tej kočljivi situaciji
v Ljubljano inkognito pripotoval Adem Demači, politični
predstavnik OVK?
Ali to pomeni, da je Vlada RS obljubila OVK pomoč, ali se
morda zavezala, da bodo ubežniki albanske narodnosti iz
ZRJ dobili azil po prihodu v RS?

V občasnih stikih z MZZ ZRJ je naše MZZ tudi kasneje nekajkrat
izrazilo pripravljenost zaradi zaščite interesov državljanov na
obeh straneh, še posebej pa za zaščito interesov gospodarstva,
normalizirati odnose brez vsakršnih vnaprejšnjih pogojev medtem,
ko bi se nasledstvena vprašanja urejala v skladu z mednarodnim
pravom in s pogajanji med petimi enakopravnimi naslednicami po
bivši SFRJ, ki jih vodi A. VVatts. Republika Slovenija si bo v skladu
z usmeritvami državnega zbora še naprej prizadevala za
normalizacijo odnosov v ZRJ brez vsakršnih vnaprejšnjih pogojev,
saj ocenjuje, da bi to bilo v obojestransko korist. Žal ZRJ za
normalizacijo odnosov brez vnaprejšnjih pogojev zaenkrat ni
pripravljena.

Sprašujem ali je Vlada pomislila tudi na posledice njenega
ravnanja zaradi slovenskega gospodarstva, ki je ravno zdaj
poskuša vzpostaviti ekonomske vezi z ZRJ, ki so bile
namerno onemogočene že maja meseca lani, ko je dr. Ernest
Petrič zavrnil podpis že usklajenega in za Republiko
Slovenijo sprejemljivega dokumenta o medsebojnem
priznanju.
Sprašujem Vlado ali je pretehtala svojo odločitev in
presodila, ali je obisk Adema Demačija Republiki Sloveniji
dolgoročno prinesel več koristi ali več škode?

Poslanec Z. Jelinčič po lastnih zagotovilih vzdržuje osebne stike
v vrhu ZRJ, vključno z osebami blizu predsednika S. Miloševiča.
Kot je sam omenjal, je pomagal sestaviti osnutek sporazuma, s '
katerim so pogajalci ZRJ prišli na pogovore, 9.3.1998 v Ljubljano,
in ga ultimativno predložili našim pogajalcem v podpis. Ne glede
na, po njegovih izjavah pozitiven namen njegove pomoči
pogajalcem tuje države, s katero RS niti nima diplomatskih
odnosov, je po mnenju Vlade Republike Slovenije taka pomoč,
poslanca našega parlamenta, neobičajna. Vsekakor pa je pri
pogajalcih ZRJ zbudila neopravičeno pričakovanje, da bo RS
pristala na njihovo zahtevo po priznanju kontinuitete. Prav tako
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da pritiski na naše MZZ in
pogajalce, kakršne so najnovejše izjave poslanca Z. Jelinčiča,
naj sprejmejo zahteve ZRJ, slabijo našo pogajalsko pozicijo. To je
še zlasti pomembno, saj številni postopki in izsiljevanja oblasti
ZRJ (npr. uvajanje posebnih taks za slovenske prevoznike;
blokada slovenskih tovornjakov na mejah ZRJ, ipd.), ki smo jim
bili priča zadnje leto, in ki jih obsoja tudi Vlada Črne Gore, dokazuje,
da gre za delikatne odnose z državo, ki ne izbira sredstev za
uveljavitev svojih interesov. Vlada Republike Slovenije hkrati izraža
presenečenje nad dejstvom, da poslanec Z. Jelinčič, ki upravičeno
pogosto poudarja potrebo po časti in ponosu v meddržavnih
odnosih, pristaja, morda nehote, na vlogo zagovornika političnih
interesov tuje države, t. i. ZRJ.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
1. Adem Demači je bil v mesecu januarju 1999 na zasebnem
obisku v Republiki Sloveniji na zdravstvenem pregledu. Na njegovo
prošnjo je predstavnik MZZ RS opravil z njim krajši informativni
pogovor. Ta korak MZZ RS sodi v redno prakso pridobivanja
informacij s strani relevantnih virov, ki so neposredno vključeni v
reševanje krize na Kosovem. Tako ravnanje je tudi redna praksa
drugih diplomacij, predvsem tistih, ki si aktivno prizadevajo za
razrešitev krize na Kosovem (NATO, OVSE).
2. Poslanec Z. Jelinčič v svojem odgovoru tudi omenja, da je DS
dr. E. Petrič odklonil podpis sporazuma z ZRJ. Sporazum, ki ga
omenja poslanec, je bil ultimativno predložen v podpis delegaciji
MZZ Slovenije s strani delegacije ZRJ na pogovorih v Ljubljani
9.3.1998 o normalizaciji odnosov. Slovenska delegacija, ki jo je
vodil DS dr. Petrič, je na teh pogovorih predlagala vzpostavitev
diplomatskih ali vsaj konzularnih odnosov brez vsakršnih pogojev,
delegacija ZRJ pa je kot pogoj zahtevala podpis sporazuma, s
katerim bi Slovenija ZRJ priznala državno kontinuiteto po nekdanji
SFRJ. S tem bi se RS odrekla - tudi po mnenju slovenskih
strokovnjakov za mednarodno pravo - izhodišču, da je nekdanja
SFRJ razpadla na pet enakopravnih novih držav, torej
enakopravnih naslednic po nekdanji državi. To stališče o petih
enakopravnih novih državah, naslednicah nekdanje Jugoslavije,
je tudi stališče t. i. Badinterjeve arbitražne komisije in je temeljno
izhodišče RS pri dogovarjanju o nasledstveni problematiki in pri
urejanju dvostranskih odnosov z naslednicami nekdanje SFRJ
ter potrjeno v vladi in Državnem zboru RS. Noben slovenski
pogajalec ni pooblaščen opustiti takega stališča brez predhodne
odločitve vlade in državnega zbora. Opustitev stališča, da gre za
pet enakopravnih naslednic oz. sprejetje teze o državni kontinuiteti
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Vlada Republike Slovenije si bo, v skladu s stališči Državnega
zbora RS, prizadevala za normalizacijo odnosov z ZRJ, podobno
kot so že vzpostavljeni odnosi s Črno Goro in BIH, vključno z
Republiko Srpsko, t.j. brez da bi pristali na vnaprejšnje pogoje in
zahteve, kot tudi mi ne zahtevamo, da bi ZRJ vnaprej pristala na
naše stališče o razpadu nekdanje SFRJ na pet novih držav, ki je
sicer identično stališčem takorekoč celotne mednarodne
skupnosti. Prepričani smo, da je na tej osnovi - torej brez
vnaprejšnjega sprejemanja ultimativnih zahtev - možno in v
obojestransko korist normalizirati odnose RS - ZRJ.
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2.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI Z
DELOVANJEM VELEPOSLANIŠTVA VTOKIU
-Z DNE 11/2-1999

Sistematizacija delovnih mest veleposlaništva že več let
predvideva tudi zaposlitev ekonomskega svetnika, ki je še
vedno nezasedeno. V zadnjem času je po nekaterih
informacijah prišlo do dogovarjanja med MZZ in MEOR, da
naj bi primerno mesto za ekonomskega svetnika predlagal
MEOR. Do dogovora pa naj ne bi prišlo zaradi nerešenega
vprašanja o tem, katero od omejenih ministrstev bo
zagotovilo finančna sredstva za kritje stroškov zaposlitve
ekonomskega svetnika. Upoštevaje določilo Ustave RS, ki
jasno določa, da ima Slovenija integralni proračun, je
nesoglasje glede financiranja tako le pokazatelj, da ni
prisotne politične volje, da bi tudi veleposlaništvu v Tokiu
zagotovili nujne pogoje za izvajanje vseh nalog iz 50. člena
ZZZ, ki predstavništvom v tujini nalaga tudi varovanje
gospodarskih interesov državljanov RS, pospeševanje
gospodarskih vezi ter spodbujanje gospodarskih povezav
med podjetji, bankami, in drugimi ustanovami v sprejemni
državi ter pravnimi in fizičnimi osebami v RS.

ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje - reševanje kadrovskih
zadev v veleposlaništvu RS v Tokiju ter ocena Vlade o
dosedanjem in bodočem gospodarskem sodelovanju med
Japonsko in Slovenijo
1. Ministrstvo za zunanje zadeve sprašujem, ali so resnične
informacije o tem, da Vlada RS namerava sedanjemu
veleposlaniku RS v Tokiju oz. na Japonskem podaljšati
mandat še za naslednja štiri leta, čeprav 45. člen zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ) določa, da je "po osem letnem
bivanju v tujini obvezna vrnitev poklicnega diplomata v
upravni organ, pristojen za zunanje zadeve, kjer mora ostati
vsaj dve leti".

Trditev, da sistematizacija delovnih mest Veleposlaništva RS v
Tokiu že več let predvideva zaposlitev ekonomskega svetnika,
ne drži. Res pa je, da veljavna sistematizacija delovnih mest
obsega poleg delovnega mesta veleposlanika še dve diplomatski
mesti.

2. Sistematizacija delovnih mest veleposlaništva že več let
predvideva tudi zaposlitev ekonomskega svetnika, ki je še
vedno nezasedeno. V zadnjem času je po nekaterih
informacijah prišlo do dogovarjanja med MZZ in MEOR, da
naj bi primerno mesto za ekonomskega svetnika predlagal
, MEOR. Do dogovora pa naj ne bi prišlo zaradi nerešenega
vprašanja o tem, katero od omenjenih mininistrstev bo
zagotovilo finančna sredstva za kritje stroškov zaposlitve
ekonomskega svetnika. Upoštevaje določilo Ustave RS, ki
jasno določa, da ima Slovenija integralni proračun, je
nesoglasje glede financiranja tako le pokazatelj, da ni
prisotne politične volje, da bi tudi veleposlaništvu v Tokiju
zagotovili nujne pogoje za izvajanje vseh nalog iz 50.člena
ZZZ, ki predstavništvom v tujini nalaga tudi varovanje
gospodarskih interesov državljanov RS, pospeševanje
gospodarskih vezi ter spodbujanje gospodarskih povezav
med podjetji, bankami In drugimi ustanovami v sprejemni
državi ter pravnimi in fizičnimi osebami v RS.

Glede na omenjene finančne možnosti in zaradi kadrovskih
razlogov celotna predstavniška mreža RS v tujini ni zasedena v
zadostnem, še manj pa v optimalnem obsegu. Takšen položaj je
tudi na Veleposlaništvu RS v Tokiu, ki ne omogoča ločitve pri
razporeditvi delovnih področij med diplomatoma; I. sekretar pokriva
tako politično kot tudi ekonomsko področje (pred odhodom v
tujino se je I. sekretar v okviru obveznih priprav izpopolnjeval tudi
na ekonomskem področju) in tudi ostale naloge veleposlaništva.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS sodeluje z Ministrstvom za
ekonomske odnose in razvoj RS na področju zagotavljanja
ustreznih kadrov, ki pokrivajo ekonomsko področje na diplomatsko
konzularnih predstavništvih. V dosedanjem sodelovanju ni nikoli
prišlo do sporov glede tega, kdo zagotavlja potrebna finančna
sredstva za kritje stroškov zaposlitve diplomata, ki bi pokrival
ekonomsko področje.

3. Glede na to, da je v letu I997 znašal Izvoz Japonske v
Slovenijo preko 160 mio USD, izvoz Slovenije na Japonsko
pa le nekaj preko 15 mio USD in da je pokritje uvoza z izvozom
iz leta v leto bolj neugodno za Slovenijo, prosim za oceno
Vlade RS o glavnih dejavnikih izredno šibkega Izvoza
Slovenije na Japonsko, ter kako

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj RS ocenjuje, da bi
lahko aktivnosti, ki potekajo v cilju izboljšanja trgovinske bilance
med Slovenijo in Japonsko, imele večje pozitivne rezultate v
primeru stalne prisotnosti ekonomskega svetovalca in večje
aktivnosti veleposlaništva na Japonskem, zato se ministrstvo
zavzema, da bi v skladu s Sporazumom med obema
ministrstvoma ter prioritetami in strategijo ekonomskih odnosov
z Japonsko Veleposlaništvo RS razpolagalo z diplomatom ekonomskim svetovalcem, ki bi se ukvarjal izključno z
gospodarskimi vprašanji. (Po prioritetni listi za uvedbo delovnega
mesta ekonomskega svetovalca na naših diplomatsko konzularnih
predstavništvih v tujini, ki jo je sestavilo Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj RS, Japonska sodi v prvo - najvišjo prioriteto.).

Vlada RS ocenjuje dosedanje gospodarsko sodelovanje In
kako namerava to sodelovanje vzpodbujati v smeri
povečanja kritja uvoza z izvozom.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE:
1.

3.

Ministrstvo za zunanje zadeve sprašujem ali so resnične
informacije o tem, da Vlada RS namerava sedanjemu
veleposlaniku RS v Tokiu oziroma na Japonskem podal|šatl
mandat še za naslednja štiri leta, čeprav 45. člen Zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ) določa, da je "po osemletnem
bivanju v tujini obvezna vrnitev poklicnega diplomata v
upravni organ, pristojen za zunanje zadeve, kjer mora ostati
vsaj dve leti".

Glede na to, da je v letu 199? znašal izvoz Japonske v
Slovenijo prek 160 mio USD, izvoz iz Slovenije na Japonsko
pa le nekaj prek 15 mlo USD In da je pokritje uvoza z izvozom
iz leta v leto bolj neugodno za Slovenijo, prosim za oceno
Vlade RS o glavnih dejavnikih izredno šibkega izvoza
Slovenije na Japonsko, ter kako Vlada RS ocenjuje dosedanje
gospodarsko sodelovanje In kako namerava to sodelovanje
vzpodbujati v smeri povečanja kritja uvoza z Izvozom.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS ne načrtuje podaljšanja mandata sedanjemu veleposlaniku RS v Tokiu.
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dne 25.2.1999 v vladno proceduro vložili predlog o ustanovitvi
Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, v
katerega bodo imenovani predstavniki pomembnih in
reprezentativnih znanstvenih, kulturnih in gospodarskih
dejavnikov iz Slovenije. Gradivo bo uvrščeno na prihodnjo sejo
vlade.

Japonska ima kot druga svetovna gospodarska velesila v
medsebojni blagovni menjavi s Slovenijo mnogo več komparativnih
in kompetitivnih prednosti, kar se brez dvoma odraža v negativni
trgovinski bilanci. Zatorej realno v prihodnosti ni za pričakovati,
da bo Republika Slovenija v blagovni menjavi z Japonsko dosegla
pokritost uvoza z izvozom. Z večjo aktivnostjo pa jo seveda
lahko izboljšamo.
Trenutno je v teku kar nekaj programov (prodajne konference)
za povečanje prodaje slovenskih izdelkov na Japonskem. Pri
tem nam pomoč nudi tudi japonska vlada s specializiranimi
agencijami (JICA), ki financirajo slovensko promocijo na
Japonskem.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI Z
ZAKLJUČKOM DENACIONALIZACIJSKIH
POSTOPKOV - Z DNE 24/2-1999

Trgovinska bilanca seveda ni edino merilo uspešnosti
gospodarskih odnosov z Japonsko. Strategija bilateralnih
ekonomskih odnosov Republike Slovenije z Japonsko je
osredotočena predvsem na iskanje možnosti za pritegnitev
japonskih investitorjev v Slovenijo. Za to je zadolžen predvsem
Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj, ki na tem projektu načrtno deluje
že več let (investicijske konference v Sloveniji in na Japonskem).

Iz kabineta predsednika Vlade RS je bil naslovljen dopis na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za okolje in prostor in na Ministrstvo za
pravosodje, v katerem predsednik vlade poziva ministre
omenjenih ministrstev, da pripravijo pregled stanja zadev,
ki sodijo v njihovo delovno področje, ter da predlagajo
ukrepe oz. konkretne predpise brez katerih
denacionalizacijskih postopkov ni mogoče "v kratkem
uspešno zaključiti."

Bolj kot v blagovni menjavi vidimo slovenske možnosti na
japonskem tržišču predvsem v izvozu storitev (transport, uporaba
komunikacij, turizem itd.) in sodelovanju na področju znanosti in
tehnologije.

Sprašujem vas, v katerem roku predvidevate dokončanje
postopkov denacionalizacije na vašem delovnem področju,
in kakšna navodila ste do sedaj že na podlagi zgoraj
omenjenega pisma posredovali pristojnim upravnim
organom, da bi čimprej in učinkovito zaključijo
denacionalizacijske postopke?

(Odgovor je Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo v
sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj.)

VPRAŠANJE
POSLANCA MAG. MARIJANA SCHIFFRERJA V
ZVEZI Z USTANOVITVIJO POSEBNEGA
POSVETOVALNEGATELESA ZA ZAMEJSKE
SLOVENCE - USTNO NA 11. SEJI DNE 19/2-1999

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:
V kakšnem času je možno zaključiti denacionalizacijo, je zelo
težko predvideti. Zakon ni dorečen tako, da zlasti sodna praksa
in Ustavno sodišče rešujeta dileme s tem, da odpravljata odločitve
upravnih organov, nemalokrat tudi večkrat. Če bi bil zakon dorečen,
bi bili postopki končani z izdajo odločbe o upravnem postopku
oziroma z zavrnitvijo tožbe. Tako pa se iste zadeve ponavljajo.
Novela ZDENden pa poleg tega še ponovno odpira tudi že
zaključene postopke. Razlog za počasno reševanje zadev je tudi
v neusklajenem katastrskem stanju nepremičnin z dejanskim
stanjem, potrebi po ugotavljanju vrednosti podržavljenega
premoženja ob podržavljanju in ob vrnitvi, kot tudi v tem, da
zavezanci dosledno izrabljajo možnost do vložitve predvidenih
pravnih sredstev.

Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v
sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih
in drugih dejavnikov Republike Slovenije med drugim
določa, da pristojni organi Republike Slovenije v sodelovanje
s slovenskimi avtohtonimi manjšinami v sosednjih državah
na primeren način vključijo tudi pomembne in
reprezentativne znanstvene, kulturne In gospodarske
dejavnike v Sloveniji ter slovenskih avtohtonih manjšinah
ter da se v ta namen pri Vladi Republike Slovenije ustanovi
posebno posvetovalno telo.

Subjektivni razlog za počasnost postopkov je v tem, da so plače
delavcev, ki delajo na teh postopkih nestimulativne, kljub dodatku,
v odnosu na plače pravnikov na drugih področjih. Vsi pa priznavajo,
da so denacionalizacijski postopki težji, tudi od sodnih postopkov.
Ker iz navedenega razloga ni možno pridobiti kvalitetne kadre, se
na teh postopkih zaposlujejo kadri z manj znanja, manj izkušenj
in tudi kadri neustreznih profilov. Če postopkov ne vodijo strokovni
in izkušeni pravniki, so postopki nekvalitetno vodeni in tudi trajajo
dalj časa.

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je
obveščena, da se je postopek ustanavljanja tega telesa že
začel, vendar pa le-to še ni ustanovljeno in ne deluje.
Zato sprašujem Vlado Republike Slovenije, zakaj to telo še
ni ustanovljeno in kdaj bo.

V cilju usposabljanja delavcev, ki vodijo denacionalizacijske
postopek na prvi stopnji, smo organizirali strokovne posvete s
temi delavci. Kljub temu, da je podobne posvete, vendar v okviru
vseh ministrstev, ki pokrivajo denacionalizacijo, organiziral tudi
Urad za organizacijo državne uprave pri Ministrstvu za notranje
zadeve, nameravamo tudi v bodoče nadaljevati s to prakso. Dali
smo tudi pobudo za to, da se na ravni vseh pristojnih ministrstev

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE:
Na podlagi II. točke 3. poglavja Resolucije o položaju avtohtonih
slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije smo
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glede določanja in oblikovanja najemnin v neprofitnih
stanovanjih?

strokovno razčistijo dileme pri izvajanju posameznih členov ZDEN
in drugih specialnih zakonov in poenotijo stališča, še posebej da
se zagotovi verifikacija sicer že pred časom pripravljenih gradiv
glede poenotenja uporabe predpisanih metod ocenjevanja
vrednosti podržavljenega premoženja. Dali smo tudi pobudo za
zagotovitev kvalitetnega strokovnega kadra.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR:
V Ministrstvu za okolje in prostor so v zvezi z odločbo Ustavnega
sodišča št. U-l-190/95, v kateri je odločilo,da se pravilnik o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
razveljavi ter da razveljavitev pravilnika začne učinkovati po
preteku šestih mesecev od objave odločbe v Uradnem listu sprejeti
potrebni ukrepi, da ne bi drugem polletju nastala pravna praznina
glede določanja in oblikovanja najemnin v neprofitnih stanovanjih.
Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev
stanovanjskega zakona, ki skladno z odločbo Ustavnega sodišča
v temelju ureja neprofitno najemnino in določa okvire za
podzakonski akt o metodologiji njenega določanja in s tem tudi o
obsegu omejitve prostega določanja najemnine.

VPRAŠANJE
POSLANCA BOGOMIRJA ŠPILETIČA V ZVEZI Z
OBLIKOVANJEM NAJEMNIN V NEPROFITNIH
STANOVANJIH - Z DNE 24/2-1999

Ustavno sodišče je na seji dne 17. decembra 1998, v
postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, izdalo odločbo
št. U-l-190/95, v kateri je odločilo, da se Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Ur. I. RS, št. 47/95) razveljavi ter, da razveljavitev
pravilnika začne učinkovati po preteku šest mesecev od
objave odločbe v Uradnem listu.

V ministrstvu je sicer pripravljen predlog tudi nekaterih drugih
sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona, vendar kratek
rok uporabe pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih utemeljuje potrebo, da Vlada RS predlaga
izdvojeno obravnavo sprememb stanovanjskega zakona, ki bo v
temelju uredil neprofitno najemnino. Skladno z 204.a členom
poslovnika Državnega zbora bomo predvidoma predlagali
Državnemu zboru RS skrajšani postopek, utemeljen s
spremembo stanovanjskega zakona v zvezi z odločbo Ustavnega
sodišča. Sočasno se v ministrstvu pripravlja tudi vse potrebno za
izdajo novega pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih.

Glede na to, da se rok za začetek razveljavitve omenjenega
pravilnika približuje ter da je ustavno sodišče že ugotovilo
da veljavna zakonodaja ne opredeljuje kriterijev za
oblikovanje neprofitne najemnine (ker bi moral zakon in ne
pravilnik določiti kriterije za oblikovanje neprofitne
najemnine in bi smel vsebovati le določbe o izvrševanju
posameznih zakonskih določb), vas sprašujem, katere
ukrepe boste sprejeli, da ne bo nastala pravna praznina
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